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တွ၀ံဘ. 
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၂ နစ. 

မ ကစၢ်ယ္ငၤတဂၤပီ. 
၆၃ လလလ ဂလ 

~. 

ယ္ဂၤ၁ၢဂၤခီ. ၁၁,.၁၂ . နြ 

ာဓၢ်ယ္ဂၤ,ကစံဂ်ယ္တၤ၂အ၆အကမိၤ , 
အကဟု အက ညိၢ်ဒိိကတၢၢ်လၢ?်မးလီၤ) 

တၢ်လၢမှုဒိဉိအဖိလၢအခဓိဉ်အဓဲ်ညါ, 

ပ်အခိဉ်ခလုးထူဒီးအတိၤလိၤဘါ တၢ်. 

င်ယ် ရှူး. စင်ယံဉ် မှူး ,အတၢ် းကညီၤ , 
အတၢ်အဲ၆အတၢ်က္ဂံလၢထိဉ်ပှဲၤ ထိဉ်မႈလီၤ, 
ာဲဒိး၁ဝံအ၁းဝဲလၢထှုဉ်စုညါအလိၤ , 

ဟဲပိုင်လလီၤ1အ၁းသ1ပၤအၢ၆ိအခ်. 

၁:၆ဆှဲ, ၁:စီဆုံ,လၢဗူခိဉ်ဟဲလိၤ, 

ပဒှု်ခံးပ၁းခံးမၤကပိၤထီဉ်ဲလိၤ, 
ပဒူအၢပ၁းခိအံၤကမၤဟါမင်က္ဂံာ်, 

ကမၢအါထိ်ကဗီးပဉူဉ်~ခိပ၁းဆှံ . 

ယ္ဂၤ ၁1ဂၤႈယ္ဂၤ၁1၈ဃ,တဂၤခီလီၤ61, 
ပကဘူဉ်ပကဘါတုၤပ၁းတဝးလ11ၤ; 

တုၤပဒႆပကတိ်ဆူက၈ၢ်အဘိဉ်8:. 

`ကဉှဉ်ဝိဉိက၁းဆၢဓဂ်လီၤထူလီၤယိ5်လိၤ; 



မး ! ပ ၁:ဝိ်. [] 

၁ ပပၢ်ကစ်ယွၤနူဉ်, 
ပဘသ အီၤ, 

တ့သိၤပဒ်ၤပ္ပၤဝူၤ, _ 
ဒိကွေၢ်ပၤလ၆ၤ. 

၂ ကဓခဒိလ္န် ဋှူးစရံ:, 
ပဘဉ်ဆဲ{် ိ  ̀  

္ဒၤက္ခၤပၤလ1ၢအငခ္ဂ််, 

လၢထူ်လိၤလီၤ.. 

ဒု. ၁းရဒ်စီဆံက၈?်,. 
ပ၀ဘဉ်အဲဉ် ဘီ. 

ယဲမၤကဖီၤ၀၁:;. 
ဒိႈမၤင့ၤလ္ပိူ 

ဧ ယွၤ၁ၢ ဂၤအိဂ်တဂၢ,. 



ကဓၢ်ယ္ကၤတဂၤစီ. ၃ 

ပဘင်လူၤက့ၤအ၁း 
လီၤထူလီၤယိဒ်. 

ကဓဂ်ယ္ဂၤတိဉ်. 

၁ ကယဲၢဒ်တၢဒ်အဉ်လ-မူခိ၆်ထး 
ကယဲၢ်တၢ်အိဉ်လာတိ{်ခိ၆လာ် 
ကယဲဒ်တၢ်အိဉ်လာရ်ပူၤဒ{ 
ဆုဉ်ဒင်အ၁းခ်အံၤထိဘိ 
ကဓဒ်ယွၤအိဂဉ်ိ,ကဝ်ယ္စၤိဉ်. 

4 ဒီးရင်3စလါဒီးဆင်တဖဉ့် 

ဝံးဝဲခ်အံ1,ပ််ယ္စၤတ္ခပှၤ 

ပအိ်ကျာၤကျာၤဓာ မူခိ{ {ဘ 
တရံးပ၁:,၁းဝံဉ်ဏီဘအိ 

တၢ်ဒီဦိမ္တက်မြ့န်င္င 
တၢ်လ1 တၢ်အုဉ်အ ၁:လၢၤယ္နၤ 

စ့်ထဲပၤဟးဂီၤ၆ိတဖဉ်" 



လ် ၁းဝံဉ်. 

တိ် ဒိနးခံ၁၈းအ-၆ဉ်၆ဉ် 
ကိးထိဉ်းပၤဝျှုဒ်ဖိအဝိး 
၁ၢယွၤတအိဉ်,စၢ်ယ္ငၤတစ််. 

၄ မ်ခ်န္က်ခိး ဒီဗုၢ်ဝဲဧာ,. 

၃၆ညါလာပဒ်ကဓၢ်အ်င်၁၈၆ 
ဖဲဒဉ်၃ုဟၤး ပဲဒဉ၃ဘိဂ် 
၃၇၃၃: မ် | 
ကၢယွါးသကဝသး 

ကြ ပါ 

ယ္ဂၤတဂၤခီ. လ္ရ့ 

၁ ကစၢ်၁ၢ၀ၤထဂၢိ့ 

ှှၤကဃဲ်ဝံး- ̀ ထြာၤဘီၤ, 

၁)၁၇ဖျ၀ဉ်၁း ဘဖ္ဇျဂဉ်ိ,့ 
မူဝိ၆ဖိဝံးပတြၤသီၤ. 

၂ ပၢ်ႈဖိ,၁းက၁ၢ်ယ္ငၤန္ရ္ဦ်, 
ကယဲၢ်ဘၢ်၁ါယာၤထီဉ်ကူၤ. 



ငု ကစၢ်ယ္ဂၤတဂၤစီ. ၅ 

ပၢ်း8,၁:ရုဂ်ကဓ်နၢ်ႈ 
ဝံးထိ်ပတြၢၤတကၠၢ်လိၤ. ` 

၅ ယ္ဂၤတဂၤခီ. ဂ. {1 

၁ ပ်က၈ၢ်မတၤတဂၢၤ; 
ပိိနဝူၤတူဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
ဖိက၀ၢ်မတၤတဂၤ,. 
ပှိၤဝးတုဒ်ကဓၢ်ယွၤ. - 

' ၁:ရဂ်စီဆပ္စနမတ္တား ၈" 
ပိၤဝၤတုဒ်ကဓၢ်ယ္ငၤ. `” 

၂ အ၁:၁၈ဖျာ{်ဝ့််မတၤ;, " 
ပိၤဝ့ၤတုခ်ကစၢ်ယွၤ. 
၁:တဖျာ်ီိမ့််မတၤ, ` 
ပိိၤဝူၤတုာ်ကစၢ်ယ္ငၤ . 
အနၢ၁1ဂၤမ့််မတၤ, 
ှိၢဝူးတုဒ်ကစၢ်ယွၢ. 



၆ လံ်၁:ဝႆဉ်. ၈ 

၃ ~ဗၢတဂၤစီမ့််မတၤ, | 
ပှိၤဝ့ၤတထုဒ်ကစၢ်ယွၤ. | 

ပၤကူ်တၢ်ဘ{်မ့ဒ်မတၤ, 
ပိိၤဂ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. | 
1မၤတၢ်ပဲ1ဝ့်မတၤ, 

းဝးတုဒ်ကဓၢ်ယွႈ. 

| ယွအဝ့ၢ််. စ 

1 - ယ္ဂၤကဲ၁ဉ်တၢ်, ၃. 1. 
၁ ဓာခံတ၁၃့ဝ့််မတၤ, 

. ~ ပြီၤဝ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
#စာဒါတင့့််မတၤ, 
`ပှီးဝ္မၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ 

၂ ဆိင် ဝံဒ်ဒဉ်မတၤတဂၤ, 

ပိၤဝူၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
အဆိဉ်ကျာၤ၁၆မတၤတဂၤ, 
ွီၤဝၤထုဒ်ကစၢ်ယွှၤ, 



ဂြီ ယ္ဂၤအဝ့ဒ်. ရူ 
လလလ 

ဒု ကဲဒာတၢ်မၤတၤတဂၢ, 
ပှိၤဝၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 
အိဉ်ဒာ် တၢ်မတၤတဂၢ, 

ပိိၤဝ္မၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

ရ ယ္ဂၤအထူအယိ?. ဂ. %. 

# ဆူးတ၃ခ့မတၤတဂၢၤ, 
ပှိနဝူၤတုဒ်ကစၢ်ယၤ. 
ဆဘါတခ့မတၤတဂၢ) 

ဝှိၤဝူၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

၂ ~တဝ့္အဖတၤတဂၢၤ, 
ပိၤဝ့ၤတုဒ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 
ပ*တဝ့တၤတဂၢ) 
ပှိၤဝၤတုဒ်ကဝၢ်ယ္ဝၤ. 

ခ ဟးဂူဒ်တင့့်မတၢ, 

ပှိၤဂူၤဘုဒ်ကဝၢ်ယ္ဗ္ဇၤ. 



လံ်ားဝႆဉ်. 

ဟားဂိၤတဒ့မ့်မတ1, 
ပိိၤဝ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

၄ ဟါမူၤတဝ့ဝ့်မတၤ, 
ပိိနဝ္ဓၤတုခ်ကစၢ်ယွၤ., 

မး ဟါမၢ်တခ္စမ့််မတ႔. 

ိိနဝ့ၤတုဒ်ကဝၢဒ်ယွၤ, 

၈ ခိဉထံးတအ်ဉ်မ့်မတၤ, 

ပိး၇ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၢ. 
ကတၢၢ်တဆိဉ်မ့်မတၤ, 
ပှိနဝ့ၤတုဒ်ကစဒ်ယွၤ. ' 

# အ၁းလိၤထူမ့်မတၢ; 
ပိၢဝၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငွၤ. 
ဘ၁းလီၤယိဒ်ဝ့်မတၤ 
ပိိၢဝ့ၢတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

၇ အိဉ်အစိၤစိၤမ့်မတၤ, 
ပှိၤဝၤတုဒ်ကဓၢ်ယ္ပၤ. 



၁၁ ပစ္ဂၤတိဝိ၁ကုၤ, ဂ. ၉ 

၆ အတဝင်ဥြးမတန 
ပှိၤဝူၤထုဒ်က၈ၢ်ယ္ငၤ. 

ဇ ယ္ဂၤအထူဘအယ်?်. ဂ, နီ 

၁ ၈ၢ်ယ္ဇၤပူၤတၢ်ခလူတၢ်ခါ)း 

ပူၤဝဲဒီးတၢ်ဒခံတပ်ပ္ပ်, 
ဟါမူၤဟါမင်တာ့ဘဉ်, 

ဘ် ဝ် ဘိဉ်ကျၢၤဒဉ်အတၢ်, 
၂ တိ် အစိၤ8ၤ၈်ဉ် , 

အ၁စစ်ကၢစိဉ်မိးမႈ. ' 
အခိဉိထံကတၢၢ်တခိ့် | 

အ၁းကၢလီၤထူသီၤယိဒ်. 

၉ ယ္ဂၤအိဉ်၁ကုၤ. ~. လ 
ဂှ ဒ3ိးႈကဝၢ်ခ်ယကပျဲး, 

မူ၆်ဝကဟၤဃဲဆူလဲဂ်, 



_ 

ဟ 

လႆ်၁:ဝႆ်. 

ခ်ကတဒ3ၢကဓ်မဲဂ်် 

့်ဝကစ္စၢ်ယဲဆူလဲဉ်. 

၀၇့ၢ်ထိဉ် ဆူမူ၆{8:, 
ကဝ?်ဘိဂ်ဲလၢနူ်လိၤ. 
၀့ၢ်နူဒ်ဆူဝျုၤပူၤဒီး, 
လၢန့်ကစၢ်အဉ်စ ဏိ. 

၈၄့ၢ်ဝံးသီၤ၀၁း အံၤ, 
စက8၆8ိးကလံၤအဒံး, 

စကလဲၤလၢဟိဠ်စဉ်ချာ, 
လဲၤဆူကိၢ်ယံၤဘိ၁နာ{်. 

လၢန်န္ဝုကပိၤယၤ, 
ကဝၢ်ဂှကဟံးစဉ်ယၤ. 
၀ဗှ်ဝံးတင်ခံးဘယၢ, 
တၢ်ကပီၤထီဉ် ဝးတြံးယၤ, 



၁၃ 
ဒကာ 

ယ္ဂၤဘအိဉ်၁ကုၤ. ၁၀ 
အ အရ ၄ 

၅ တၢစ်လာတ်ခံးလၢတၢ်နၤ, 

လၢကစ်မဲဒ်ခိ်မဲဒ်ညါ, 
တဂဝိဒ်တဒိ၆်ဘ{ဂ်တၢ်ဘဉ် 
တဘၢတၢ်နိတဖံၤဘဂ်. 

တၢ်လာရုဂ်နၤန္ဂ် ဇိ်8:, 
ကဗီၤဇဲဒ်မဆါ58. 

တၢ်လၢတ်ခံးတၢ်ကပီ;, 
ဒး အး ဝိးလဲခဲလာဒ်လိၤ. 

ယ္ဂၤအိဉိ၁ကုၤ. ဂ. 3. 

ထဲဒ်တင်အပၤစၢ်ယွ1ဇ1, 
ဝၢ်ယွၤအိဂ်၁ကုၤခဲလၢဒ်. 
ကစ၈်ဝဲထံဉ်ယၤအံၤဗဒီး, 
ကဓ?်် ညါဒဉ်ယၤလိၤ. 

 @၀ၤဆာာဂထၢ်စဆုဉ်နီၤ, 
ကဝ် ညါခဉ်ဲလၤ, 



်ာ် ၁6ဝ် . 

~ 

တၢ်ကတိၤတထိပ်ပျဲးဒႆး, 
တၢ်ကူဉ်ယဲဝ?်ခ်် ညါလံ.း 

၀တချှုးဆိကမိဂ်ယဲး 
ကစ် ညါတွဂ်စဲးစဲး. 
စကျှင်္သ်မံန်ဒီး, 

၈ၢ်အိဉ်တရံးတပိၤလိၤ. 

ယ္ဂံ1ဘူး8#ပၤ. ဂ. 

ကစၢ်ယွၤတယံၤီးပၤ; 
ဝ့်အိဉ်ဝဲလၢပ္ပၢညီကျါ», 
ဒိးပၤ1ကစၢ်ယွၤတယီၤ 

ဝ့်ာိာဲဲလၢပဂိၤ ထံး. 

စ်ပၤတတိၱလ1ၤဘဂ်ဒီး, 
. ပ+တထိဂ်လၢဂၢဘဉ်အီၤလီၤ. 
မ််ပၤတတိတင်ၤဘဉ်, 

- တထံ၆လၢၤဘဂ်အကဓ်. 

ဒိ 



ပြ 

၃ တိဉ်မိဖးလဲၢလ1လခ်ီ, 

၁၂ 

ပ 

ငြ 

ယ္ဂဒ္စု်ညါဒ်တၢ်, 

ဖၢ်ဝၢ်ယ္ငၤအခ်ိ၆ယိဒ်လိၤ, 

မူိဉ8ဉလၢ+တၢ်ထိဉ်ထိႈ 
ဝ့်ၢ်ယွၤအလ်ါ် ့{်ီၤ. 

ပအိ{ဋ်တင်္ဂလၢဟိဠ်ခ၆ အံၤ, 
့ကစၢ်ယွၤကွၢ်လီၤတၱံ်, 
ပအိဠ်တၢဒ်လၢတိ်8ဉ၆၁:, 

ကစၢ်ယွၤခ့်ညါဒဉ်တၢ. , 
ယွၤ၃့််ညါခင်တၢ်. 

ယွၤဒ္စဉ်ညါ. ၈. 
ကစၢ်ထူကစၢ်ယ္ငၤ07, 
နက္ငၢတၢ်ဖျ]ထံဉ်တၢ်လၢဒ်. 
က၈ၢ်ထူကစၢ်ယ္ဂၤန်း 
န၃္နဥညါလၢခ်လၢ်ဆဆ့. 

ပလဲၤပက္ခၤပမၤတ်, 
ကဓၢ်ယ္ငၤင့်် ညါလာခ်မႈ, 

ရ ၁ 



ဒူ 

- 

~. 

လႆ် ၁းဝႆိ. 

ပကလုဒ်ကတိ ( တၢ်န္င်း 

ကဝ် ညၢ လ့ၤတကူၤ. 

ပကူဉ်ပဆိမိ် တၢ်ဒီး, 

၀ၢ့်််ညါ စိတညျးလိၤ. 
ပ၁:အိဉ်ဝဲလၢညါခိ, 

ဝၢ်ငခ်ဉ်ညါဒိကဘဲးလိၤ. 

ယ္ဂၤဒူဉ်ညါ. ဂ. 

ထံဂဉ်တၢ်လၢခ်မတၤတဂၢ, 
ပိၤဝၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
ကွၢ်တၢဒ်ဖျ1မတၤတဂၢ, 
ပိိၤ၇ၤတုာ်ကစၢ်ယွၤ. 

ဝ် ညါလ7ခ်လသၢဒ်ပ့်မတၤ, 

ပှိၤဝၤတုဒ်ကဝဒ်ယ္ငၤ. 

ဒ်ညါဆ့ဆ့ဝ့်မတၤ, 
ပှိၤဝူၤတုဒ်ကဓၢ်ယ္ပၤ, 



၁ 

ပ 

ဂှ 

ပ 

ကြ 

ယ္ဂၤ၁ဉ်ညါဒဉ်တၢ်. 

ဘိာ်ဲ၁တုၤင္ခ မၢ်မတၢ, 

ပှိႈဝ့ၤထုဒ်ကဓၢ်ယွၤ, ပ 

ဂဲ ဆး မတၤ 
မိန သား စီး 

ယ္ဂၤ၁ခဉ်ညါခဉ်တၢ်. 

ကစၢ်ထူအကူ၆်အဆား, 
ပဗိဒ်ကၤတတုခ်လဂၤဘ်. 
ကဝ်ယွအတဒ်ကူ{်ဘဉ်, 

ပၤကညိထူးတဘငဉ်ဘင်. 
မိကာ; 
ဝ်ို််ဲတၢ်ခဲလာဒ်လီၢ. 
ဖဲဒဉအ၁းဒ်ဝဲဇီး, 
ကယဲၢ်တၢ်မံဉ်ညိ ၀၆႔. 

၈ၢ်ဧ7,ခိကဘဉ်န္ဝး, 
မဂၢပမႈကိးခံ1က်းနၤး 

၂ 



၁#.၁၆ လ်ႆာ်၁:ဝႆ်. ခ် 

ဠိပကဘဉ်န ၁းဒီ ဉ့ 
ားထိဉ်ပ၁းတကဒ်လီၤ. 

၁၅ 
၁ 

. 

၈ 

ယွၤကူဉ်ဒ်တၢ်. 
ယ္ဂၤတဒ်ကူ ဠ်, ဂ့ ခီၤကျါ လၢ. 

ယွၤတၢ်ကူ{ဉ်၃့၁တးဒီး, 
လၢမနၤခုးမ်ံပၤလိၤ. 
ကစၢ်ယ္ငၤအတၢ်္ဂကူဉ်ဘာ်), 

ရၢ်ဆ့ဉ်ခုးဖုဒႆနီ်ပၤ. 
- က၈ၢ်ယွၤအတၢ်ကူဉ်၃့, 
လၢမဆၢပလဲၤပတ့ၤ. 

ယ္ဂၤတာ်ကူဉ်ဝ့ထဲနဉ်ဒီး, 
ဆိကမိဉ်လၢပ၁းလိၤ. 

ယွၤတၢ်ကူဉ်၃့အိဉ်အါမႈ, 
ဆိမိဉ်လၢပဒူဉ်ပ၁း, 
ဃွၤတၢ်ကူဉ်၃့ိဉ်အါဝဲ, 
ယၢၤထီဉ်ပတြာၤကိးဂၢဒံး. 



ခး 

၁၆ 

ပ 

(အီ 

ပ 

၆) 

ယ္ဂၤကူဉ်ဒဉ်တၢ်. ၁၆ 

ယ္ဂၤထံဉ်ယၤ. ဂ. ပူ '~. 

တၢ်8{်ယွၤဇၢ,နမၤကွၢ်ယၤ, 
လိၤတံၢ်လီၤဆဲးနင္စ်် ညါယ1, 

ယဆဉ်နိၤဒီးယ၀ဲၤဆ~ၢထ71၆်, 

လဆ္လိဗဖဉ်တဒ်ဇှစ္န်ညါ ၁၇. 

ယတ်ကူဉ်ထိဉ်ဖးလိၤမ့ၢ်အိဂ်) 
တချှုးထိဉ် ပျဲးလၢတၢ်ကတိ႔1, 
ထံဉ်တုၤကွၢ်ဖုါ| တၢ် ယွၤ01, 
နထံဂ်ပ်၀1ၤ1,ဒီစခ် ညါလ7ာဒ်. 

လၢယလ်္လာ်ခံလၢယမဲဒ် ညါ; 

ပထံဉ်န္ဝ အိဉ်ဝးတြီးယၤ, 
ယမံယဇဲၢယလဲၤယက့1, 

တၢ်8ဉ်ယွၤဇၢ/နအိဉ်ဘူး၇်. 

တၢ်ာ့်ညါအံၤ့ၢ်8၆်ကတၢဒ်ႈ 
~ဧီၤလးကဲဉ်ဆသိး,ယနၢ်တပၢဒ်ၢ 



| ဏာ ငး အာ 

_ပဒဒ်လၢ1အဘိဠ်ယငၱ်တဘဂ်. 

ကယံၢ်ယလဲ်{တပူ1လၢ်လၢ+ 

ယမံ,ယ`ာၤယဆိဂ်ဘင််ဆဉ်, 
ယဝ့ၤသိမိ၆လၢ၁းဒ် အံၤ. 
တၢ်ဒဉ်ယွၤဇၢနထံဉ်ယၤခံး. 

တၢဒ်အာတာ်ဒီတိးဝံ1ကတိး၀ႈ 
တဝ့ၤသမ့ၤလဲဒူထမာ 
တၢ်8ဉ်၀ၢ်ယွၤအိဉ်ဘူး၁တ', 
ယဝ့ၤူ်ပျံးးဖုး မႈ. 

ထ္ပၤဒ့္ဝဒ်လၢၢ်. 
အလဇမးီီအီရမဂမဂီ 

၈ၢ်ထူ@ဂ်ယ္ငၤဝ့ဒ်ဿာဒ်} 
ခူၢ်တုမံၤကုက၀ၢ. 



၂1၁ 

၁၀ 

ယ္ဂၤဒတၢ်လဒ်. ၂. ကဝ် 

မၤခံတၢစ်မၤအိဉ်တ်ဌ 
မၤခ္ဝါတၢ်မၤဘျါ တ်. 

မၤဂုၤတၢ်မၤအၢတာ့် 
မၤဇိ်တၢဒ်မၤဘိဉ်တၢ့်း 
မၢစုံဝႆာၢ်မွၤ တိတ? 
မႈရဒ်တဒ်မၤကိၢ်တပ်၃ 

ကဒါမူ,ရူမိ်ကဒါ; 

ကဒါကိဂ်ႈတိ်ခ၆ကခါ. 
ထုးမှုမိ်.မူဒိဉ်လီၤပီ( 

ဥာ ာု5ဌာ၉ ပိ. 

ထ္ဂၤအဓိ၆ဥဲ. ၅. ပြီ 

မၤဒံတၢ်ဝ၃မ့်မတၤ, 

ပှိး#ဝၤတုဒ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 
မၤမူတၢ်ခ့့််မတၤ, 
ပိိၤဝူၤတှခ်ကဝဂ်ယွၤ. 



လ် ၁းဝႆ်. 

မၤတီတၢ်င့ဝ့်မတၤ, 
ပိၤဝ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

မၤညီတၢ်ဒခ့့််မတၤ, 
ပိၤဝ့ၤထုဒ်ကစၢဒ်ယွၤ. 
မၤအ~ာတ်ဒမ့်မတၤ, 

ည 
မၤဝ့ၤတဒ်ဒ့မ့်မတၤ, 
ပိိၤဝၢ.တုၤကစဒ်ယွၢ. 

တ့ၢ်ီၤဆူရဉ်ဝ့မ့််မတၢ 
ပိိၤဝ္မၢတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 
ဟံးဆူမူ၁၃့ဝ့််မတၢ, 

ပိၤဝ့ၤထုဒ်ကစၢ်ယ္ပၤ. 
ခတာၢ်လဒခ်မတၤတဂၢ, 
ပိိၤဝူးတှ်ကစၢ်ယ္ငွ1, 



| 2၃ 

၉ 

၂၀ 

ယ္ဂၤ၁ခ္ဝတၢ်လၢ?. `၁၉..၁ 

ယ္ဂၤအဓ8်. ဂ. ကာ 

၁ တၢ်ခဲလာခ်ကစၢ်ယ္ငၤ၃ႈ, 
တၢ်ကီတၢ်ညိပၤဝဲ၁့. 
ဆူမူခိဉ်ဟံးထိ{်ဲ့ 

ဆူလၢရဒ်တူဒ်လိၤဝဲ၁၃့. 

၂ မၤအၢတၢ်မၤဝ့ၤတၢ့့် 
မၤဒံမၤ၁မူတၢ်၃့. 
လဲအ၁:ဒီးမၤဝဲ၁့း 
န11ခဉ်တၢ်ကိးဝံၤကိး့. ̀  

ယ္ဂၤအ858. ဂ. န. 

ဉြ ဒဒ ဘင်ဓဝ့်မတၤ; 

ပိိ4ဝ္မၤတုဒ်ကဓၢ်ယ္ငၤ. 
ပိိၤဒ် အတာ်မ့်မတၤ, 

ပိိၤဝူၤတုဒ်ကစင်ယွၤ. 

၂ အ၆885မဘၤကဂၢ, 
ပိၤဝၤတှဒ်ကစၢ်ယ္ဆၤ. 



သ 

အ 

လ်ာ်၁ဧးဝႆ်. င 

အတမီၤ38{်မံ့််မတၤ 
ပိနဝၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

အကဟုဓ{့််မတၤ, 
ပိိနဝၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
အတညိ#?ဒ8{့်မတၤ, 
ပိိၤဝ္မၤတုဒ်ကဓဒ်ယွၤ. 

.အဘျုး8မတၤတဂၢ, 
ပိိၤဝၤတုဒ်က၁ၢ်ယ္ငၢ1, 
အဖိဉ်8ဉ်မတၤတဂၢ, 

ပိိၤဝ့ၤတုဒ်ကဝဒ်ယ္မွၤ. 

အဒူးဒဉ်မတၤတဂၤၢ: 

ပှိနဝ့ၤတုဒ်ကဝၢ်ယ္ငွၤ. 

အဒ့်ဒိ်မတၤတဂၢ; 
ပိိၤဝူၤတုဒ်က၁ါၢ်ယ္ငၤ.: 



၂၁၅ 

၂၁ 

ကာ 

. 

ပ 

ယ္ဂၤအတၢ်တပြု်. ၂၂၉ 

ယွှအတၢ်ကပြ်.” 

ဟ္ဂၤတငိဂ်တဂ္ပိဒ် . %. . ခီ1အဲဉ်၆8. 

ယွၤအိဂ်ဝဲလ1မူလ1ထး, 

ကဗိၤနၢ်ဒ်ရဂ်ဒီးလါ. 
ယွၤအိဂ်လၢမူတပ်ထိဉ်ထိ 
လိၢ်ပ၆8ဒ်းပြုလပြိၤ. 

စင်ယွးအိဉ်ညၢရူခိ၆်ထၤႈန့ဉ်ႈ 

င်ပ8ိဒ်ခးကဲ (လူဂ်လူဂ်. 

၀ၢ်ယွၤအိဉ်ဝဲခင်လၢမူ. 
လိ3ပစိခ်ကဲၤလံခ်ကၤလူဉ်. 

လၢမူဒိ၆ထိယ္ပၤဆ်နိၤ; 

ဝိၢ်ပစိ်စးကဲၤကမိၤ. 

၀ၢ်ယွၤအိဂံလာမူတိဉ်ထိႈ 

ယဲၢ်လယူဒ်ကဟုတညိၢ်. 



၂ လာ်၁:းဝံဉ်. ၂၆ | 

] ) ယ္ဂၤယဲဒ်လယှုဒ်. ဂူ. 5ၤဟဉ် ဖိ. 

၁ ၈ၢ်ယွၤအိဉ့်ဝဲခဉ်လၢမူ, 

ကပီၤဝဲကလဲၢ်ကယူ၃ဒ်. 
၈ၢ်ယွၤ~အိဉ်ငဲဒဉ်လ1ထႈ, 
ယဲၢ်လယူဒ်ကပီၤဝဲခဉ်. 

၂ အကူ?ဒ်8ဉ်ဟနဒ်8၆်ဲ, 
၁ထဥ့်ဘျုံး၉ ထဘ 
ပိိၢဝဲဧဉ်ဝ့ၤ8{ ၁ပ:, 
ခိဒူအဘိဝံဒ်ဲကိး. 

၃ တၢ်ပှိၤဝဲတဘၤၢၢန္ရဉ်ခံး, 

ပဒူ5{ဉ8ိတးကွံ. 
၀ဒူ3{ 8၁၃ 

တင္ခ်ညါယွးပိ်5ကာ, 



၂၇ 

၂ 

ယ္ဂၤအဘျုးအဖိှိ်. ၂၃ 

ယ္ပ;အဘျအဖြိစ်. 
ယ္ဂၤအဘှး. ဂ. ခီးနက္ဂၢါလၢ်, 

၁ ကစၢ်ယွၤအကူဒ်8ဉ်လိ1, 

~ 

အိဉ်န်ီးတၢပ်ဝူ႔1တၢဒ်ယိၤ. 
ကဝၢ်ယွၤဘကူဒ?်8်ဲ, 
အိဂ်နူ််ကလံ,ဝိ် ဂီၤနဲ်. 

ကဝၢ်ယွၢအကျဉ်၆ဉ်း, 
မူမိဉ်အိ်ဖီးရဂ်ဒီးလါ, 

ဆလိမ် 
ဟိဉ်၁ 5 အ၁9း၇8း&. 
အကူဂ်ကစၢ်ယွႈန္ရ်နၢ1, 

အိဉ်ဆိမိ်အိဆိမိ{် ၁၇, 
အကူ?ဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ၆{်မး, 
မံဓၢ်ဟါဘါထိဉ်တိးဂၤ. 



ဥပါ ပ လံ ဂူ 

၂၄ 

၃ ပတ္စၢ်ထူၢက့ၤတိးအဂၤ, 

.ကစၢ်ယ္ပၤငးကခိ၆်ပၤ. 
ထုၤကဝၢ်ယ္ဂၤ၁စအိဉ့် ပ. 
ပ၁းကခုထိဉ်ကိးအ၀ၤ. 
တုၤကစဒ်ယ္စၤငးအိဂ်ဝဲ့ 
ဗခးကခုထိဉ်၆ိ်ဝဲ. 

တ္ဂၤအဘျၤးဘအါ. ဂ. 

၁ ကဒ်ယ္ငၤအံဘျ ဖူ 
ဒဲဉ်နလၢၢ်အါန္ကလၢဂ်အါး 
ကဉ်ယ္ငၤအဖ္ဒိင်ဒိဂ်မံ# 
ခ်န္က်မဲးအါနူဂ်မဲးအ. 

ပ ကစၢ်ယွၤအဘျ [ပ်ံ 
င ဂ မျ ~; 

အဲန္ဒန်နေတာ ၅၉ 
ကစၢ်ယွးအဖိဂ်၆အႆၢ, 

အါန္စာ်ငးဝိ လူ့ 

ဒ. 



၂၉ လွူးတတျုံ္တဏ္လိုငဲဋ ထဘ ္ ဍ ၂၉၅ 
၃ ကဝၢ်ယ္ပၢအဘျုး8{၁၇{, 

ဒ 

ပစံးထီ{လၢဒ်ဘင့လၢၢ, 

} ကည် ဉးဘံဗ် ၀၂; 

ပ 

ဧ. 

ပတြာၢၤလၢၢ်တင္မလၤၤဘဂ်. 

ဟ္ဂၤအံဘျုးဒိ်. ၇. 11 

ကဓၢ်ယွၢအဘျုး8၆ 8: 
အိဉ်န်ဒိးဘၢ်ရုၤတၢ်ယိၤ. 
ကံ၈ၢ်ယွအဘျုး58 မႈ, 
မူမိဉ်အိဉ်ဒ၅ၢဒးထါ. 

ကဝၢ်ယ္ပၤအဘျုး3{38:, 
အိဂ်ဲ5းထံဒီးမၤလိၤ. 

ကဝၢ်ယွၤအဘူူး8၆မႈ; 
တိ် မ 5၇3 
ကဓၢ်ယွၢအဘျုးဒိဉ်မွး, 
ဘိဉ်ဝဲဒီးအူ်းအ၁ဉြ, 



၂၆ 

၂၆ 

၇ 

ညြ 

-- 

လႆ်၁းဝံ်. 

ကစၢ်ယ္ပၤအဘျး8ဠ၆်ဒီး, 
ိ်ဲဒီးမ့ၤဒီး ဆႆလိၤ. 

ကဝဒ်ယ္ပၤအဘျုး8ဉ်ိ:, 
အိ်ဒီးသံဒ်ဒီး လဲၢ်နဉ်လိၤ. 
ကဓၢ်ယွၢအဘျုး8ဉ်တံၢ်၁", 
မၢငသီၤအဖိဆူပှၤကျါါ. 
ကစၢဒ်ယွၤအဘျုး8{၁ဂ၆, 

တၢ်ဘိဉ်ကူမခံၤကူက၈၇+ၤ. 

ဃ္ဂၤအဘူၤး. ဂ. 

ကဝၢ်ယ္ငၤအဘျုး8ဉ်မႈ, 
ငံး_ိ်လာင်တခ့လၢၤဘဉ်. 

ကခၢ်ယွၤအဖိဉ်8{ဉ်မႈ, 
မတြၢဂၤလၢခ်တဒူလဂၤဘဉ်. 

ဖဲပမဲဒ်မူပ၁း၀ႈ, 
မကဝဓံးဆီဉ်ကစၢ်နၢ, 



ယ္ဂံနအဘျုးအဖိှိ်. ၂၅ 

ကး 

- 

ဘုၤပမဲ်ဘံဉ်ပခ်ိ် ခါး 
ပကပတြၢၤကစ်နံၤ. 

ဆိကမိဉ်ယ္ကၤအဘျၤး ဂ့ 

ကဝၢ်ယွ္ငၤအဘျုးဖး8{်, 
၀အိဉ်ပအိဝ့ၤဆိမိဉ်. 
ကဓၢ်ယွၤအဘျုဖး8၆်, 
ပဇံး၁မႈဝ့ၤဆိမိဉ်. 

ကဓၢ်ယ္ငၤအဘျုးဖး8၆်, 
ပလဲၤပက္ခၤဝ့ၤသိမိဉ်. 
ကဝၢ်ယွၢအဖှိဉ်ဖး8၆်, 
၀အိဉ်ပဆိးဝ့ၤဆိပိဉ်. 

ကစၢ်ယွၤအဘျုးဖး8» - 
ာိ၆်ပင်ၢ်မံဝၤဆိမိ််, 

ကဝဒ်ယွၤအဖိဉ်ဖး8ဉ်, 

ဖုခံနိဉ်ဆိမိ်ထိတိ, 



ညွစ္ကာ 

၂၀ဂ 

ယး 

း ' ယ္ဂအဘျာုး. ရုံ. 

ကဝၢ်ယွၤအဘျး မာ | 

ဝ့်အါအရှ်ရဒ်8်8ဉ်. 
ကခၢ်ယ္မၤအဘျုး :အဖ္ဒိဂ်န္ကဉ်, 
ဆံး8ဉ်လဲပတဲဒဲာ၃. 

ယွအဘျုးအဖှိဉ်8၆မ 
ဆံး8ဉ်လဲဉ်ပတဲအဘဂ်. 
အဘျုးအဖိိဉ် 8၁၇၆, 

တဲတင္ခဆိမိဉ်တလၢဒ်. 

ဗ်ဒ်န္ဂ်ပဝဲဒဉ် အံၤ ' 
့ၤပ~ဆဲ၆ အီၤတုၤပဒံ. - 

့ၤဝဆဲဉ်က္ခၤကွဲက္ခးအီး) 
တုးပ၁းကတ7်မႈ သိ. 

့ၤပလူ႔တ့ၤယ္ငၤအခ၁ၢ " 
့ၤပပၢက့ၤယ္ငံ႔အတံ?်, " 

5 



၃၃ 

၂၉ 
ၿ 

ယွာ ၁. စီးခ 

့ၤပဝိခ်ယ္ဝၤအကျျဒီး, 

တုၤပတုၤအဓဲခ်ညါလီၤ. 

ယ္ဂၤအဘျၤးဒိ်. ဂ. ပ့ 
ဲအံၤပလုဉ်ယွၤကလုဒ်, 
ကြားပတူဂ်လရ်ပူၤခူ1, 
ဲအံၤပလုဂ်ယ္ငၤကထါ;, 
ကြၢၢး:လၢပတူ?ဂ်လရဒ်. 

ဲအံၤမ့််တင့ၤတဝါ 
အၢဘင်ဆ{်ယွၤ၁:သီပုၤ, 
ဲဲအံၤဝ့်တၢ်အၢၢတ်ဦီ, 
ပအၢဘဉ်ဆဉ်ယ္ပၤ၁:~ိ. 

မၢလီးအဖိခ္ပါတဂၢ, 
လၢပိတူဒ်ခံအ၁:, 
မၢလိၤဲအဖိဉ္ပါဒီ, 

တူၢ်ံအ၁းလၢပဂိၢ်. 
၃ 



၃၀ 

ပ 

5 

၃” 

ပ 

လႆ်၁:ဝႆ်. ၃၄ 

အဘျုးအဖိိဉ် ခံးိးအံ1, 
လၢအဂၢ နုၤပဘထဉ်, 
အဘျုးအဖ္ဌဉ်အံၤ8 မႈ, 

လၢအဝၤပတထံဉ်ဘဉ်. 

အဘျးအဖိ် ဖ8{ အံၤ. - 
့ၤ၀ဆိဗိ်တိးရုဂ်နံ1. 

အဘျးအဖိဉ်ဖး8 ဒီး, 
့ၤဆိမိ်တ ာိယုဒ်5. 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်တၢ်. 

ယ္ဂၤစံဉ်ညိ်တၢ်. ဂ. ဂု. ~ီၤက္ဂၢ်လၢ်, 

တၢ်မ့ၢ်ဆူတၢ်မ့ၢ်ဆါပှၤ 
မ့်က၁ၢ်ယွၤဝံဉ်ညီဉ်ပုၤ. 
ပစ္စ ဆါပဗ္ခ်ပီ်3း, 
ဗမှ်က၁ၢ် ယွၤဝံဉ်ညိ်လိၤ. 

ပမ္စၢ််ခံပဓ့် အိ့, 
့််ကစၢ်ယွၤမံဉ်ညီဉ်ကူၤ. 



| ၃9 ယ္ဂၤစံဉ်ညိဉ်တၢ်. ၃၁ 

၂ ပစ္စၢ််ကဓ8ဠ်၀တ့ဒ်ပိ်, 
ကစၢဒ်ယ္ငၤဝံ်ညီဉ်ဲသၤ. 
ပဗ္စ််ဆါ ထိဉ်ဝ့်ဘျ ကၤ, 

ကဝၢ်ယွၤအဝံဉ်ညိဉ်န်. 
ပဝ့်ဆါဒီးပမဒ်ဒံ, 
ကဝၢ်ယ္ငၤအဓံဉ်ညိဉ်လံ. 

ပမ့ၢ်ဆိ်ရ်မှ်် သိပ, 
ကဓၢ်ယ္ငၤမံဉ်ညိဉ်ဝဲ၁၇ဉ်. 

ပစ္စၢ်အိဉ်ဆူမှၢ်အိဉ်ဘာါ, 

ကဝၢ်ယ္စၤစံဉ်ညိဉ်ငဲခ. 
ကယဲဒ်တၢဒ်မၤအ၁:ဒီး. 
ခ့်ယွၤဝံဉ်ညိ{် ခဲလၢဒ်လိၤ . 

ချစ်) 

၃၁ ယ္ဂၤစံဉ်ညီိုဉ်တၢ်ဝ့ၤ. ဂ. ~ဝီၤက္ဂၢ်လၢ်. 

ယွၤဝ့ဒ်ခံဉ်ညိဉ်လၢပဆါး 
အတ်ဝဉ်ညို်ဘဉ့်ၤမႈ. 

ပ 



ကီ 

-4) 

ယ 

ငလ်ာ် ၁းဝီဉ်. ၃၆ 

သ္ဂၤမ္နဒ်စံခ်ညိ်ပဆါဒီ, 
အတာ်ခံဉ်ညိ့်ၤမႈလိ. 

ယွၤဝ့ၢ်ဝံဉ်ညိဉ်လာပဒံ, 
အတ်ဓံဉ်ညီဉ် ဝၤ8ဉ်လံ. | 
ယွၤဗ္နၢ်ဝံဉ်ညီဉ်ပဒံဒီး, | 

အတ်ဓံဉ်ညီဉ်ိ့ၤမႈလီၤ. 

ကယဲၢဒ်ယ္ပၤအဓံဉ်ညိဉ်တၢ်, 
တဝ့ၤယ္ဗၤတစံ်ညိဉ်ဘဉ်. 

ကယဲၢ်ယွၤဝံဉ်ညိဉ်တၢ်ဒီး, 
တဝ့ၤယွၤတစံဉ်ညီဉ်လိၤ. 

ကယဲၢ်ယွႈဝံဉ်ညီဉ် တၢ်န့်, 
ဝ််ညီဉ်နူဲလ1အဝ့ၤ. 
ကယဲၢ်ယ္ငၤဝံ်ညိ်တၢ်ဒီး;, 
ဉ်ညိဉ်န့်ဲအဝ့ၤလီၤ. 

ယွၤန္ရ့်ၢ်ပဗိ3ပပဒ်, 
ဝဉ်ညိ်ပုၤ၆ကဝ့ၤဝါ. 



၃ဂ ယ္ဂၤ`8် ညီဉ်တ် . အက္သ ၃၂ 

၃) 

ယွၤမ့်ပမိ3ပပၢ်ဒီး, 
ဝံ်ညီာ်ပၤဒခ်ကင့ၤလီၤ. 

ကစၢ်ယွၤမ့်ပပ8၆, 
ဝံဉ်ညိ{ဉ် ပၤအတိအလိၤ. 

ကစၢဒ်ယွၤပပ၆ဉ်း, 
ဝံ်ဉ်ညိ်နူ်ပ#အဝ့ၤလီၤ, 

ယွၤအတဂ်ဝံ်သိဉ်တဖဂ် 
ယကပတြၢ +[.တဒ်ိစယံၤ. 

ကဓၢ်ယ္ဂၤတၢ်စံဉ်ညိ် ဆံ, 
ယကပတြားတုၤယဒံ. 

ယ္ဂၤစံဉ်ညီဉ်တၢ်ဖဲအ၁+, ၈, 51ကွၢ်လၢ်. 

တၢ်ခဲလၢဒ်အင်ၤပၤ ယွ', 
ဝံဉ်ညိ်တၢ်ဖဲဒဉ်အ၁း 
ယူၤဏိမဲလယ်မိယဒ်င္က 

ဝံဉ်ညိဉ်တၢ်ဖဲအား ငီၤ. 



ဂှ လံ်၁ဧ8ဝံဉ်. 

၂ လဲအ၁:စံ{ညီဘၢ်ဖီး; 
ဝ််ညိဉ်နဲအဘဉ်လိၤ. 
ခ်ကဘဉ်ပၤအာအ၁း 

တစ်ဆြိန်နှ့်တ၀ညြီာနွိနဲ 
ခ်တၢ်ကငဝ့ၤကဘင်ီး, 
ဝံ်ညိ်ဲဗဲအ၁းလီၤ. 
ယွၤမှၢ်ပ၆်စီၤပၤဒီး, 
ဖဲအ၁းစံဉ်ညီဉ်တၢ်လိၤ. 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ထဲတၢ်အတိၱ, 

ပၤတအဂ်လီၤပှ4ဘဉ် တီ. 
ယၤဝံဉ်ညီဉ်တၢ်ဝ့ၤတၢ်ဝါ; 
႕ၤတအ*ဒဉ်လိၤပ္ပၤဘဉ်ရဒ်. 

ရာ်နူ်မှ််ယ္ငၤအဓိဒ်း, 
ပၤတဝျှံယ္ဂၤဘဉ်ဝဲလိၤ. 
လွၤမှ်ပ8{် မ့ဒ်မီၤပၤ, 

ဝံဉ်ညိဉ်တၢ်ပဲဘဉ်အ၁+. 



| ၃၉ ယ္ဂၤစံဉ်ညီဥတၢ်. ၃၃ 
ဇ 

၃၃ 

ဧ. 

ကယဲၢ်မ့်ယၤယၤၢပၤပှ1, 

အၢ်ိ@ံအးဘိလီၤစီၤပၤ ယၤ. 
ခုတင့ၢ်လိဒ်နႆတဂၢ, 
အၢဉ်ိနအိီသီၤဘဉ်ဝြးပြး. 

ယ္ဂၤ ခ်ဉ်ညီဉ်တၢ်ခဲလၢ?်. ဂ့ က် လၢ. 

တၢ်ဝ့ၤမ့့်ၤအာ~မ့ၢ့်1, 
ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ဲလူတကၤ. 
တၢဒ်ဝ့ၤတၢစ်အၢတဖဉဂ်ဒီး, 
ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ဝဲခဲလာ် လိၤ. 

တၢ်ပထံဉ်တၢဒ်ပတထံဦဉ်း 
ယ္က ညိြက အငံ. 
တၢ်ဆိင်ဖျတၢ်တငိ်ဖျါ, 
ခဲလာခ်န္က််ယ္စၤဝံဉ်ညိဉ်မႈ. 

တၢ်အိ်လာညါတစ်တခၢ, 

ယွၤဝံဂဉ်ညီဉ်ဝဲတု1အလၢဒ်. 



၃ျ 

၃၄ 

~ 

၁ 

လႆာ် ၁:ဝိ်. ၄ဇ 

ထံထဉ်ထံခံပီ{်လဲ{ဉ်ဒီး, 
ယွၤဝံဉ်ညိ်အီၤခဲသၢဒ်လိၤ. 

ကဝၢ််ဟိဠ်ခိ၆လၢဒ်တၢဒ်ထံး, 
ယွၤဝံဉ်ညိ် အီၤကိးအမံၤ. 

မူ ်ရှဒ်လဲ) ဆဉ်တ်အဒဂ်း 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ဝဲခဲလၢဒ် ၁1၆. 

တၢဒ်ကဖီၤတ်ခံးတဒ်ဂိၢန 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ကိးပူၤတိးက်ျိၤ. 
တၢ်ကဒုတၢ်တိဒ်တာ်ခု{, 
ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ခဲလာ်၁ကုၤ. 

ယ္ဂၤစံဉ် ညီဉ်တၢ်၁့. ရှ့ နွၤက္ဂၢ်လၢ်. 

ကယံၢ်တဒ်ဒံဝူၤမူ့+, 
ဖဲယ္ငၤ၁းယွၤဝံဉ်ညိဉ်၃. 
ကယဲဒ်တၢ်ကီကီညီညီ့ 

ယွၤဝ််ညိဉ်၃ခဲလၢဒ်လိ+. 



၄၁ 

စြ 

ဂ 

ပ္လ 

ယ္ဂၤစံဉ်ညိဉ်တၢ်. 

ကယဲၢ်မံ့ဂ်တၢ်ခုင်တၢ်ကိၢ်း 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ခ့ကိးအက်ျၤ. 
တၢ်ဃ့တ်ညံး း;_တၢ်သးဒီး, 

ယွၤဝံဉ်ညီ်ဲခဲလၢဒ်လီၤ. 

တၢ်ကခုဉကလံၤတဖဉ်း 
စြား ၄ ၁ 
တၢဒ်ကပဝိဒ်ါ်ၤတဒ်ဖးပိ, 
ယွၤစံဉ်ညီဉ်ဲ၃့မႈိ႔. 

တၢ်ူၤပစိၤဒီးဘ္ခဉ်န်», 
ကစၢ်ယွၤစံဉ်ညိဉ်ဝဲ၇့, 
တၢ်စိဉ်တၢ်ဒူတၢ်ကဆိုး 
ယွၤဝံဉ်ညိဉ်ဝဲဒဉ်၃ိၤ. 

ကယဲံဒ်တၢ်ကိးဖံၤခဲလာဒ်, 

ယွၤဝံ််ညိ်ဝဲဒဉ်ခ့ကာ. 
ဖ်ဒ်န္ဂ််ယၤယၤပှၤပှၤ, 

ပဝ့ၢ်ိဒ် ဒီၤတင္မမႈ. 

ငး 



၃၂ လႆ်၁:ဝီႆ်. 

ဇ ကယဲနိသွၤဓံဉ်ညိဉ်တင်ခ, 
ဘၢဉ်လီၤအဘိလီၤကိးအဘိ. 
ကယဲၢ်ယ္ငၤဝံဉညီဉ်တၢ်အံၤ, 
အဂဉ်သီၤီလီၤတုၤပံဒံ. 

ဝ္လု 

ယွၤအတာ်င့ၤ. 

ယ္ဂၤဝ့ၤတုဒ်. ၈. 

၁ ကစၢ်ထူကဒၢ်ယွၤဒီး, 
ပဲဲ႔ထီဉ်ဒီးအဘူဉ်အတိ်. 
ကဝၢ်ထူကဝၢ်ယ္စၤနူဉ်ႈ 
အဘျုးအဖိဉ်လၢဒ်တ၇့. 

မႈဝ့ၤဝဲပ1အၢပၤတိီ့ 

မၤဝ့ၤဝဲကိးဂၤခဲး ီၤ. 
တၢ်ပိိၤတၢ်ပီၢ်ဝ့်မႈယ္ငႈ, 
တၢ်ဝ့ၤတုဒ်ဖဲက၁ၢ်ယွၤ. 

_ 



ယ္ဂၤအတၢ့်ၤ. ၃၆. ၃၅ 

၁ 

ပ 

ယ္ဂၤ၁:ဝ့ၤ. ဂ. ီၤက္ဂၢ်လၢ်. 

လၢပကိဒ်ပခါယွၤဒီး, 
ကြားတူဂ်ရဉ်လီၤ ၆ၤလီၤတိ. 

ယွၤအ၁းဝ့ၤ၁တးဒီး, 
ဝံ၁:ဝူၤမၤဝျှၢ်ဲသိ1. 

၃့နှိာ်ထ် ယွၢအ၁းဝ့ၤ, 
လဲၤက့ၢဆူအဆိဂ်ခုချျ. 
ကဝၢ်ယွၤအ၁းဝူၤဲ, 
ံ၁:ူ1လိၤတႆၢ်လီၤ ထဲး. 

့်ခ်နူ်ယၤပယၤ ပၤပု1, 
လူၤက့း5၆ၢက္ခၤကစ်ယွၤ. 

ပ္နၠ်ခ်န္ရ်ပဲဒဉ် အံၤ, 
ဘါ၁ပၢ်ယွၤတုၤပဒံ. 

က်ၤ အတဂ်ဝ့ၤ. ဂ. 

ကံစၢ်ယွံ1ဇ1.,.အဝ်၁း ဘာ 

ဗပာ်ကဲနုံနူ်လၢထမီ် 



လႆာ်၁းစံဉ်. ၄၄ 

ပၤဂၤၢအ၁းတလူၤလ1 ဘင်, 
ထဲနုကလုၢ်ယ8ိကနဉ်. 

၂ ယပ့ၢ်လီၤရုဂ်သၤဖးဒီးန1, 
ယအိဉ်တကဲယဒံတံဒ်မႈး 
ပလာ စ်ဂၤတပ်ရုခ် အိဉ်ဇါ, 
ယစုတထံဉ်ရၢ်လၢ်တဘဉ်. 

၃ နံတၢ်ကတိၤမ့်တာ်-၁ မူ, 
ဖၤဆူ၆ယ၁:းလ7စၢ်အပူၤ. 
ယဖးခံးအါဒံးရခ်ယ၁:, 

ယတာ်နခ်န္ဂ််အါထိဉ်ရၤရၤ. 

ငှ လၢ၈ဒ်ဂီၤထံးယတိၤလီၤဘါး 
လန္က််ယဘိဉ်ကစိဒီးမႈ, 
မူ်ကွၢ််ယမဲဒ်ယမူယဲခံ*, 

ခွး ထိဉ်ပတ~ၤနံၤလၢနထံး. 



၄9 ယ္ဂၤအတၢ့်ၤ . ၃ဂ 

ယွၤ၁းဓူၤ, ၈. ဓိၤက္ဂန်ထၢ်, 
၁ ကစၢ်ထူဇၢနံားငူ1, 

ကဓၢ်ယွၤဇၢန၁၈းဝူ1. 

ခ်ိပကတုၤက့ၤလၢမူ, 
ပတ်ခဲးတးနံမၤပူၤ. 

မဂ 

၂ အကူဒ်န္ဂ်ကစဒ်ထူဝ့, 
အဘျုးနှဉ်ကစင်ယွး ဝူ. 
ပတိဉ်ပမံဝ့ၤအိဉ့်ၤ, 
၁:ဝံဉ်ပထြာၤဝံၤတာ့. 

ခု ခိပကစံးပတြ7ၤနၤ, 

ခ်ိပ၁8ဝါြားဆနး. 
ကစၢ်ယွ္ငၤဖာ,ပကစ၈?်, 

. ထဉ်လိၤပဒူ်ဖး၁:ဖး. 



ယွၤအတာ်ဘဲဉ်. 

၃၉ ယ္ဂၤအတိအဲဉ်. ဂ. 

ာ ကစဝၢ်ထူအတ်ဆဲ{ ၇, 

ကစၢ်ယွၢအတၢ်တ္ပံဇၢ; 

နံတၢ်ထီပံတင့်ညါ. 
နံတင်ယိခ့်ဥဉ်တွင 

၂ ပတဘူုၤဘ်နတာံဂၢ 
ဆံး8ဉ ဆံးအါတံခ့်ညါ, 
နုတၢ်ကဗီၤအဝ့ၤဝါး 
စထံဉ်၁တ္ထၤရုာ်ဒိဉ်မႈ. 

၃ ခ်စကန္ရၢ်နတၢ်ရုဒ်) 

စ၁:လၢ1ညါဒီကထု, 
တချုးထံဉ်န်ဘဂ်နၤဒီး#, - 
တင်္ဂရာ်စန်ါတကဲ လီၤ. 



| ' ငဂူ ကဓ#ၢ်ယ္ဂၤတၢ်အဲဉ်. င္ဝ 

င္ဝ ဒိးပခ်. ဂူ. ခ်ီနက္ကၢ်လၢ်. 

၁ ယ္စၤအိဉ်လ1မူတၢ်ထိဉ်ထိ, 

ကူၢ်သီၤပ္ပၢ၃ူမ အံၤ, 

ခဲလၢ1ဒ်တင္မ္စ်ညါဘငဉ်ဘိၤ. 

တနိၤနီၤဘါ ထိဉ်တပ်ဂီၤ 
ကိးကလုဒ်ခဲးဝ့်ဟားဝီၤ, 
ခဲလၢဒ်ကလီၤဘ{်ရဒ်လိၤ. 

၃ ၁'ကညီၤဆဲ{်ကႈၤဝဲဒီး, 
ခိ၃တဘဂ်ရဒ်တဒ်ကီ, 
မိ်မၤပူးပျဲးအ၁းလီ1. 

__. 

၄ အဖိယ္မ်ျှးတဂၤဝိ) 
တဟ့််ိၤဇဲလၢပဂိၢ်လီၤ, 
ယူဒ်ိၤ၀ဝဲလ~ငဂီၢဒ်လိၤ. 

၅ ဖ်ခ်ိန္ရ်ပှၤလၢဒ်ဖိဝ့, 
ံးထိ်တြၢၤယွၤတက့် 
ဦးံာငးဆၢမဂ္မၤင့း, 



င 

ဌ၁ 

လံ်၁းဝံဉ်. ရွဲ | 

ယ္ဂၤတၢ်အဲဠ, ဂ. ိက္ပၢ်လဒ်. 

ခ ကဝဒ်ယ္ဗၤအတာ်ဆဲ?်ဒီး, 

ပြ 

ပ 

စၢ်ယွၤတၢ်၁းကညိၤဒီး, 
ပဆိကဗိ၆်၁တးဒီး, 
ဌွစ္စနင္ဘာစူနနစန၅ၤ. 

ယွၤအတၢ်အဲဉ်၁တးဒီး, 
ယွၤအတၢ်တွံ ၁တးဒ", 
ပ၁:အူးကူ၆် တဘ{?်ဒီး, 
ပ၁:ခုအသ်ဒ်အိဉ်လီၤ. 

မ္န်ယွၤတၢ်ဘဲဉ ၁းကညိၤ, 
ဝ့်ယွၤတၢ်ကွံ၁းကညိး, 
ပဘဘဂ်ဒံးရဒ်တၢ်ကီ, 
ပဒူဉ်ခု၁းခုမႈလိၤ. 



၄၂ 

္ဖာ 

` 

ဗ 

- 

ယ္ဂၤအတၢ်္ဂအဲဉ်, င) 

ယ္ဂၤအတၢ်အဲဉ်. ၈. ကြ 

ပၢ်၁းအဇၢနအဲဉ်ယၤ8၆်, 
နတၢ်ဘဲဉ်ဝ့်အထူအယ်ဒ်. 
တဆံးလိၤ၅ၤငလီၤနီတဘို, 
လၢ ိဂ် ပဲၤတဘိယုူဂ်ဗ်. 

ယဆဲဠ်ဆၢနၤတခ်န္ရ််တဉ်) 
ယဆိမိ်ယဲယမဲဒ်ဆွးမႈ. 
ယတာ်ဆဲဉ်အံၤဗ့်ဆံးက ဉ် ဆစ, 
ကဒံကခါ အါရ၅ဌၤထိဘိ. 

ဝ့််ဖဲအဝ့႔နမၤ ဘဉ်ယၤ, 
ဇိနဖဲအအၢယမၤဆၢနၤ. 
ထိဘိနက္စၢ်ယၤရုဒ်မႈဒီး, 
ထီဘိယမၤကမ{်နၤလိၤ1. 

ကစၢ်ယ္ငွၤဇာ,ယမၤခ်လဲ{ဂ်ႈ 
ယခိဉ်ခ်အံၤယအိဉ် တကဲ. 
ဂှ 



ဖှ လႆာ်ားဝႆ်. 59 

ယမၤကမင်္ဂစၢ်၁:ဘိခံး 
ပီဉ်နတၢ်ဆဘါ,နးနူ််တၢ်ဒံ. 

5 ခီးပိးသ၁းကလိၤဝဒ်နၤ. 
ခဲယကအဲဉ်လဒဒ်ဒူ၆်လာဒ်၁း 
ဉအဂၢ၁:ဒီမၤဟါမဂ်က္ပံဒ်, 

မၤတိ၆်ထီဉ်ကူၤ၁ူစိ၁းဆှံ. 

| ယွၤ၁းကညိီၤတၢ်. 

မ ; ရိဒ် ၁း#ကညီၤတၢီ. ဂ. မြ) 

၁ ပၢ်ကဓၢ်ထူကဝဒ်ယွၢ, 

ဒူဉ်ကညီၤ၁းကညီၤပှၤ. 
ကစၢ်ယ္စၤကဝ်ဖး`?်, 
၁:ကညီးက္ခၤတိဉ်ခိဖိ. 

၂ ကယႆၢ်ပှၤ၁ပျၢၤကညိ, 

မှ်၀ၢ်ယွၤဖိခဲလၢဒ်လီး. 



န္န ရ 

ဒ 

ဇူ 

7 လီး ယ္ဂၤ၁#ကညီၤတၢ်. ငှ 
ဟာသ. 

~ 

ကဓၢ်ယွၤစၢ7,%ပကစဒ် 

ပဗီ််အမိၤဘဉ်တူၢ်း. 

ပလုဉ်ယွၢကလုဒ်လ~ဂျၤ, 

ပဇီိိ်အဓိၤဘဉ်တ့ၢ်၁၇၆. 
ပလုဉ်ယွၤကလုဒ်လာဒိ 
ပဖီာ်အဓိၤဘင်တ္ခၢ်လိၤ. 

၄ က၈ဒ်ဖးမိ််ကစၢ်ယ္ငွ1, 
ဒူဉ်ကညိၤ၁းကညီးၤပၤ. 
ကဓၢ်ထူကစၢဒ်ယွၤ@ၢ, 

၁းကညီၤပၤတုၤအလာဒ်. 

မၢလိၤ အဖိ. 9. 81က္ဂၢ်လၢ်. 

၁ ဂည္ပင္မား ည့ 

တၢ်8ီအဖိဋါ, 

၁းကညီၤပၤဒီး, 

အဖိတဂၤခ်. 



၅ းလႆာ်၁ဧဝီ်. ' န 

၂ ခ်ပၤကပူ'ရဒ်း 

ခ်ကအိဉ်ရာ်ဘဦ်, 

မဂၢငီၤအပဲဒီး, - . 

အဘင်ဟဲလီၤလီၤ, 

၃ ယ္ပၤဖိထံဉ်ပှၤဗီ်, 

၁းကညိီးဝဲိ1. 

၁းကညိးဝဲဖီစဲ့ 

ဖျိဒ်လဲအ၁းီၤ, 

နှ အဘုဒ်ဝ့ဒ်ဒ်န့်31, 
ဆိပ် တကၢ်လိၤ. 
ဆိမိ၆ိအကုူဒ်နဉ်, 

နဒ်ကူၤတၢ််တက္ခ်. 

၄၅ ယ္ဂၤ~အတၢ် ၁8ကညီၤယိ?်မႈ, ရ ဒူး 

၁ ယွၤတၢ်၁းကညိၤ8ဉ်မႈ, 
ဆဘဉ်ဆဉ်ဒီးကတျၤယၤဇါ, 



ယ္ဂၤ၁#ကညီၤတၢ်. ၄၅ 

ပှၤအ7ဖိနးနးကလဲဒ်, ပ္လ 
ယ္ငွၤဝျှဲယၤကဒ့ခ်လဲဉ်, 

၂ ကြၢးယခံကယိၤင်လံ, 

ဘ{်ဆဂ{်ဝံ၁:းဝူ1ယၤငံး. 
ဝံးငဲခငဉ်. ယဖိတဂၢ, 
ညိကွံခ်အီၤန်ကိယ၁း. 

၃ ယ့် ရျှးဆ1ထ၇ာ{်လၢယ္ငၤထံႈ, 
၃ုးနဲဉ်ထိဉ်အငဦ်ဉ်အထံ. 
ဝံးဝဲဒဉ်,ယဥ် ၁တး, 

မၤပူ1နူ်အတာ်ငဲး ဘ. 

၄ ယ့် ငျှးစၢၢယမၤတင့, 
မၢဃနဒ်က့ၤနၤချျဒ္ချ. 
ကွံခ်တ္ခၢ်ကွံဒ်ယတၢ်ခီးဘး: 
ဆဲဉ်နၤလၢခ်ယငံၢ်ယတာါ, 



ရု 

(၂ ဒူး အစာက. 

ယုဉ်နှူးမ့်ပၤပိုၤ. | 

တနင်မုဉ်ကိၤလံၢ်, ဂ. 

ခ ကစၢ်ယှဉ်ှူးဗ့ဒ်ပၤပိိၤ+ 
တဝှုဒ်နႆကပျိန်ကတ်ိၤ. 
ကစၢ်လှဉ် ရှူးမှ်ပၤတိ, 
တနဉ်ရဉ် ကီၤလံဒ်နဉ်လိၤ. 

တနင်္ဂရဉ်ကီၤလံဒ်တဒ်ဒီး, 

လီၤလၢအဂှဲဒ်မူ်ပၤတိ, 
တနဝဒ်ႆၢကပျိ်ကတၱ, 
အပှဲၢ်မ့်ပၤတိပှၤလိၤ. , - 

၃ အပှဲ်ခ်အဘစဂ်ဒီ၈ 
တဝူဒ်တနာ်}ီၢ်ကပျီ်. 
အပ် ခအကစၢ်အံၤ, 
တဝိဒ်ရဉ်ကီၤလံဒ်အခံ. 



99 ယှဉ် ှူးဓွဂ်ပၤပိုၤ. ဝရ 
ဗူ . ယ့် ရှုးဟဲကိး. ဂူ. ပြ 

၁ ယှဉ်ှူးဟဲလိၤ၀ဲလၢငဌိ့ 
ခ်ဖိ၆်ဲပၤ ပ်း စ္စ. 

ကတဲလီၤကဒီးဘဘို, 
ကတဲဒီးအဓိကပိၤ. 

၂ တုၤဝ့်အတဲတုၤဝဲဒီး: 

အဝှဲၢ်က ဆိဂ်ရှဉ်ဘဉ်လိၤ. 
တုၤ့်အတဲလီၤတု!ဝဲ, 

ကိၢ်ကရဒ်က့ၤ5ိ် ဥ ငြဲ. 

အခိဉ်ကတုၤဝဲဒဉဘူး 
ဂုဒ် တိၱၢအလကလှဂ်ဇ္စဒ်ူ. 

အခိ၆ကတုၤဘူးတံ့ၢ်မႈ, 
တိၱၢအကလှုဒ်၁ပှဂ်ပၢ်. 

ယ့်ရှူးပ်ဘိင်ဖှၤ. ၅. ၆ၤက္ပ္ဂၢ်လၢ်. 

ယ် မျှုးဟဲသီၤဗဲလၢထး, 
စဲမၤပူၤပတ်ခဲး တ: , 



ငှ 

- 

4 

ယ 

ဇာ 

လႆာ်၁:ဝီ{. ̀  

ဟဲမၤပျှ်ပတၢ်ကမဂ်, ' 

ယ့်ျှးဟဲလီၤဝဲလၢဒီ့ 

ဘဲမၤပူးၤပတၢဒ်အတိ 
ဟဲဒုးအိဉ်ရဒ်က့ၤပ္ပၤလီၤ, 

ပဘတိဉ်ဘဉ်လၢတၢ်အတိ, 
ပ်ထိ{်က္ခၤဝဲလၢတဒ်အညိ, 
၃ဇဘိည်ဘီ.အိ်ညီပှ႔လီၤ. 
ပတိဉ်တ်ဒံတပ်ခံးး, 

ပခ်က့ၢပၤဆူကဒ်ကပီၤ, 
နူးနဲဉ်ကၠၤပတၢ်မူလီၤ. 

ပဘဉ်တာ်ခဲံးတူဒ် ခဲးဘ, 
ခပထုဉ်ပျဲးအိ{ဉ်ရာ်ဘဂ့် 
အပ္မၤက္ခၤအသ်ါက့ၤပၤ. 

စ္ဗၤက္ခၤလိၢ်က္ခၤပၤဝံၤဒီး, 
မဂၢပကဲကူၤအပှဲဂ်လိၤ, 
မၢပအိ{့်ရခ်ကၤ8း အီၤ. 



ဖး ယှ်င္ညးမူဒ်ပၤပိိၤ. င 

4 ဝ့ၢ်ခ်န္ရ်ပၤလၢဒ်ဖိ@ၢ, 

ငှ 

ခ်ပကအိဉ့်ရဒ်ဆိးပၢၤ, 
ကဲကူၤလၢအပျဲဒ်ခဲလၢဒ်. 

 ယှဉ်ရှူးအဘျးအကျဒ်အါ, 
လာာ်ဖ8ဇာ,.ခ် ဘ၆အ၁း, 
ရူး်က့ၤနဒ်ကူၤကီးအဂၢ. 

ဟဲလၢထံး. ဂူ. 5 ၤက္ဂၢဒလဒီ စီ 

ဒ ယ့်မျှးဟဲလိၤဝဲလာၢထႆး, 

ဒ်ပၤပိ်ဖိပၤတမ်ၤ. 
ယ့် ငှူးဟဲလီၤဝဲလာိ, 
တူဒ်တၢ်ပီတုၤအလၢခ်လိၤ. 

၂ တူၢ်တၢ်ပီ်တၢ်ကီတာ်ခဲ, 

တဗ့ၢ်ဘဉ်အဂ်ါဒဉ်ဲ. 

ခ်ပကပူၤတၢ်၁:အု:, 

ပကဓိိဂာ်ဘဉ်လၢတၢ်ရဒ်. 



ဒ} ၅၀ 

၅၀ 

လံ်၁၃းဝံဉ်. | ~ 

၃ ယ့်နှူး တူၢ်တၢ်ဖီ်တၢ်ဆါ; 

ဝံးဝဲဗ်ပ္ပၤပျဲးလရာ်. : 

သ် ရှူးတူင်တဒ်ပိ၆်တၢ်ကိ; 
ခုးတုၤပၤလၢမူမိ{်လီၤ. 

၄ ဖ်ခ်န္ရ်တိဉ်ခ၆၆8၀7, 
၃နာ်ထိ{်၀၁းခဲလၢဒ်. 
အဘျုးအဖိိဉ် ပဲၤအံၤဝှဲၤန့်, 
၁:၇့ၤနီ်၃ဲတဂ့ၤ. 

ယ္နဉ်နှူး ြြ နာ် 
လာလားလရမာလလွဋအ္ဘဂၤလမဗဿ အလလ အလ 

ယု်ှူးဖးလၢပခ်. မီ ၂}. 

၁ တၢ်ခံးဘးလၢပၢကညိ, 

ယ့် ျှး8းဝဲတ၆8ၤအီၤ. 
ပၤကညိအဘင်နဲး တး, 

ဒိးသဲပ၆ိတစိၤညါ. 

၂ ထွံဉ်ပံၤအိဥံဲဒီးအပူ1, 
ခ့မ််ဆိးဒီးအပူၤ. 



| 
၅၉ 

၅ 

စာ 

(ပ် ` 

စဲ 

ယှဉ်ရှူး9းတၢ်. 

ယ္နှ်မှူးအဘဲအင်တတိ် , 
. ယ့်မှူးအသိဒ်အပူၤတအိဂ်. 

ထိဉ်ဖိယူၤလၢတၢ်ဖး8ိ; 
ဘိဉ်ဲဒဉ်ဒီးအဉ္ပႆလီၤ. 

` ထိဉ်ဖိယူၤလၢတၢ်ဖးဖိ, 
' ဆိးဝဲ5 ဒီ;အင္ဂံလိၤ. 

ယ္နဉ်မှှးအိဉ်လၢတိ်ိ်ချာ, 
လိၢ်ံဃံၢ်ဒါတမိ်လ"ၤ. 
ယ္န်ျှးအိ်လၢတိ{် မိး 
လၢမံလၱၢ်ဒါတတ်ဉ်ဘဉ်. 

ပၤ၃8ဂ်8တဖပဂ့်ဒီး, 
မၤအၢာမၢၤနးဘိၤမႈလ်ၤ. 
ထျဲ်စဲအဲမဲဒ် အန, 
စဲအဝဲအတိးအတြၤ. 
့ၤ အိၤတိၢ်အီၤလဂၢနဉ်တိၢ် 
မၤအာမၤဒံဝဲဒင်လိၤ. 

(မ 

၅၀ 



_ 

လႆာ်ားဝံိ. 

- ယူခိုင္အးဖီးပ၆ိနးမ, ၀၄ ၄ 
စါးတာလမ်ူီပါဖရအင. 

လှဉ်ရှူးလၢတၤ၁ဉ်အလိ်., ၈,6. 

လၢတၢ်ဝိၢန်ခါတ်ခံး8ဉ်၆်, 
ယ့် ရှူးတီၤလ်ၤဘါတၢ်, 

ကပၢၤလီၤစီၤဒ်_ဒ္ကဉ်အဝိး, 
ဘဒင်နး ဘင်ိဋ်ဝိဉ်မှ 

လီိအိဂ် ပဲ႔ဒီးတၢ်ဒံအံၤ, 
၃ုးကွံဂ်နယၤပၢ်ဇံ, 

ဘင် ဆဉ်ဝ့်ဘ{ဉ်န္သးသမိ့ 
ကီယဲတု (အလင်. 

ပၤစဲးဘတးဖိတဖဉ့််ၢ, 
ကွၢ်သိယ္နဉ် ရှူးတက့်. 

ဒိႈခ်ကလူ1အပၢဂ်အ၁း, 
ု့ၤလူ1၃၀ဲတကၢ်. 



ယြ 

ယှဉ်ရှူးဒိးတၢ်. ၅၂ 

၄ နံထှဉ်ရညါဟံးထိဉ်တကုၢ်ႈ 
- ိစနယိးတုၤ၁းကတာၢဒ်, 

ရ်မ့ၢ်ဝ့းကဉ်ပိိူၢ့်ၤ, 
ဂး ဲ နငးပၢ် ဒ,” 

ယ့ဉ်မှူးလၢ1တၤ၁ခဥ်အလိဂ်. ၈), 6, + 

ဉြ ယ့်ှူးလဲ3ဆူတၤ၁၆အလ််) 

8 အဂ္ဂ ဆိးဒီ3းအိၤ, 
ဒီးလဲၤလၢ1ညါဘါတ်; 

စိးကဲးနံးမႈတုၤဉ်ိၤိၤ, 
ခွံႈိးက၀ၢၤကဝါဝိးလိး] 

နံးတုၤအခံတွဂ်မႈ. 

ကျးလိၤအဓဲဒ်လၢဟိဠ်ခိ{ဉ်ခံါ, 
ဒီးထုကဖဉ်အပ်ဆူ ဉ်မႈ, 

အဝ်နၢ်ဟူဝဲလိၤ. 
မိနၢမူ၆၆ကလူးတဂၢ, 

~ 



း လီ််၁းဝီ. ၄ 

ပာ ၀ လင 
ကတိၤရဒ်ထိ{် အီၤလိၤ. 

၃ ဟဲတၤဝဲခံဆူအပျဲၢ်အတိ်, 
ဒးထံဂဉ်အမံၤ ၁၇ၤဝဲဒီး, 

ထိဉ်ဲၤအိၤဝံးဝဲဒႈ 
ယပှဲၢ်ယဟိဉ်၁းဘိတဖငဉ်း 
ဆိးဝီဒီးယၤတ၃ဘဂဠ်ဇါး 

သဲ႔ထၢဉ်ဘါထုကဖဉ်. 

၄ ဒီးကွၢ်ကဒီ#အရင်ဘ{်လံ 
အဒါယူဒၤတဲလၢတာ်ခံး, 

ဒီးပ္ပၤဂိ3်ရၢ်ဖး8ဉ်, 

နာမူယ့ဂ်ှူးခ်ဟဉ်ပနှိဉ်, 
ဒီပြ ဂီၢ်ရၢ်ဟဲဖိဉ်နူၢ်ဘီၤ, 

ဆှဂၢဆူလုဒ်တၢစ်အဓိဠ်. 

၅ ဒိးယၤတဂၤဗမ့ဒ်ဘဉ်တၢ်နး, 
ဒႈဘူးဒီးတၢ်ဝ့်ဟးကွံဒ်ယၤ, 



မျမ ယ် ရှူးဒြိးတၢ်. ၅၃ 

ရိူၤယဝး၁ဇါ 
့ၤလ1ကွဒ်ိ၆ယ8ိယတဲဒ်, 

ပခ်ကူၤယဒးရူၤဝူၤကလဲဒ်) 

မ္စးဖဲခ{်န၇း. 

၅၃ ယူဉ်ရှူးလၢတၤ၁၆အလိဒ်ဆပူၤ. ၆,ဂ, 7. 

၁ ယ၁းယဲဇၢ,တဲဝိၤ, 

ကွား ာၢ်မူက၀?် 
ာ် လၢတၤ၁ဠအလ်္လ်း 

ဲၤလၢတၢ်ပိဉ်တၢ်နး 
ဆိးကဲးနးမႈကဒံတူ်ဒီး 

ဘပၢၤဒိဒႆ်လိၤစီၤပဲသိၤ. 

၂ ဘါထုကဖဉ်အပၢ် 
ပၢ်ဇၢ.လိ၆တဘ္စဉ် 
ယ့ၢ်တအိယဲဘဉ် 
လဲ1ပူ႔ယၢဝ္န်တ၃့, 

ဖဲဒယ၁:,တမၢဘဉ်လၢၤ 
`လခင်နု၁းယမၤပဂ်ဇ7. 



ခ 

ယထံဉ်တၢ်မူကဓၢ် 
ကလၢ1ဃဗ8ိယတၱဒ် 
ဒိးဒွနတၢ်ပိိ၆်တၢ်နး 
ညိဏ္ဍ်ိအဘအာင္လ 

ယမၤဖဲခဉ်ယ၁းင့ဇါး 
မူ်မၤတဂ့ၤဘအဉ်ၿး5ၤဘ(်. 

ယှဉ်ရှူးတူ1လၢပစ. ဇ. 8ၤပးသး, 

ပၤကယဲၢ်လၢဟိဠ်မိဉ်ချှ . 

ပူးတၢ်ခဲးဘးတ`အိဉ်လၢၤ. 
ကစၢ်ယွၤငးကညိၤပှၤ, 
မၢလိၤအဖိန်တဂၤ. 

ဂကကဓၢ်ယ့ဉ် ရှူးစ့်ယွၤဖိ, 
တူဒ်ခံအ၁းလၢပ္ပၤ၆, 
ကဝါ်ယ့ျှးယွၤဖိဉ္ပါ, 
တူၢ်ခံအ၁းလၢပ္ပၤညါ. 



၈၉ 
နာလာ. 

င 

ယ္ဦိူးဗိးတၢ်. နီ 
ပှၤခဲလၢဒ်အတာ်ခဲးဘး, 

_ ကစဒယ္စ်ရှူးတူ1၁နါ, 

-ာ 

တၢ်ခဲးဘးကစဂ်တုဒ်ဝဲ, 
အင္ဂ်ဉ်ိၤစိၤကတဒၢ်ကျံ. 

ပၤဝ့်ူၢအီၤဝ့ဒ်နဒ်အီ1း 
ကထိာ်ဘးလၢယ္ငွၤအိဉ်လိ1. 
ပၤတနဒ်အိၤတရူဒ်ဘီၤ, 
ကလိၤဘဉ်လၢရခ်တမိ, 

စ ပူၤတၢ်ဒဲးဘ. ဂူ, ဝီၤ4ပလစ့ 

စၢ်ယ့ဉ် မျူးတူဒ်ခံအ၁:, 
မၢပူၤန္ရ်ပတၢ်ခံးတၤး, 
ပြၤ့ၢ်ရူၢအိၤမ့ဒ်နဂ်ဘိၤ, 
ာၤဘဉ်လၢယ္ပၤအိဉ်တ၆ိ, 

အကူဒ်မ့််ပတၢ်ခဲးဘး, 
ကစၢ်ယ့ဉ်စျူးတူ?အ၁၄ 
င္တ 



၅၆ 

လံ်၁:ဝႆ်. 

တူၢ်ခံအ၁:တရိုဒ်8:. 

ပၤဝ့််န််ကၤကစဒ်ယွၤ့ 
ပူးတၢ်ခဲးဘးကိးအဂၤ. 
ကစၢ်လွၤပှၤဝ့်တနုဒ်ႈ 

ပူ1တၢ်ခဲးဘံးဌာဌတး 

ကစၢ်ယ္ငၤပှၤတနင် အီၤ, 
ပူၤ တင်ဒဲးဘးတင္ညီ. 
ရဒ်တထုၤပၤၢလိ1ဘဉ်တကိုး 
ပၤကအိဉ်ိၤိၤလီၤ ထိ. 

56 

- - ပွးစ်ထိ{်လၢင္စဉ်ဖျာ်လိ႕ ~ - 

ယှဉ်ရှူး8းလၢပခ်. 2. ဂု.5ၤက္ကါ ငိ . 

၁ . ဒူမိ{8၇၆ဇ+, 
ယွၤကလုဒ်အံးနၢ1, 
အဓိကန္ဒ််က့ၤခဲလာၢ်, 

၃၆8၃, 
ယွၤကလုဒ်ကထါ; 
ဒိကနဉ်က္ခူၤက်ိးအဝၤ, 



~ 

တဆဲဉ်တက္ဝွံဘဉ်ပှၤဘဉ်. 

ခ်ိပကဂူၤရ်, 
ခ်ိပကပျဲးရဒ်, 
တအုဉ်တၢိ််က့ၤပၤဘဉ်. 

ဝ့မ့််ထူတဂၢ, 
ဝဝ့််ယွၤတဂၢ; 
ခိပကဂူၤဖျဲးဒီးရဒ်. 

၃ူဉ်ကညိးကူႈပ္ပ 
၁းကညီၤက့းပ႕1, 
ဒီ#အထုဉ်ကူၤခိ်က့ၤပၤ. 
အဖိတဂၤမ်ိ့ 
ယ္န်ှူးစရံးဒီး, 
မၢဝဲဆူ ပၤညီကျါလိၤ. 



၅ လႆာ်ဒးဇိံ်, ကြ 

`”. ဆုပ္ပ်ကအိခီမိပ္မ ဒီမ 
ဆူပၤကညီတျါး 
ယ့်စျူးဟဲလိၤအဖဲဒဉ်. 

ဧ ၆8ပဏပူၤရဒ်ႈ 

ခ်ကတုၤလၤၢထး 

တူဒ်ခံခါတွံခ်အ၁း. 

3ဓ တူဒ်ဒံအ၁ႈဝံၤ, 
ဝအ သဿတ 

၁၇ဒီ၁မူဇဲၤထၢဉ်လံ. 

၁၁ ဂဲ႔ထိဉ်ကၤပဲဝႆၤ; 

မူထိ{်ကၤဲဝံၤ: 

ထိဉ်ဘိဉ်ကၤလၢယ္ငၤဖီၤလဲး. 

ဧ လပ. ီးကျွါလၢ်. 

ဇ လၤပိဠ်ပိ; 
ယူဉ်ရှူးီးတ၆1. 



ဃ ယူ်ှူးဒိၾတၢ့် ၅၃ 
သမာ တရ အဝ... ဆြ 

လာပဒိၢ်န္စဉ် တံ 

ယ့်ှူးမိးတစဉ်, 
ပဲပ္ပၤမၤ အီၤ, 
ပၤဝဲလ့1 တကူၤ. 

`လပၤမၤ၃ဒီန့ 
မၤဝဲခဲလၢခ်လိၤ. 

အနှ္ဒဉ်ဘဉ်ဆဉ်8ႈ 
`အခဘးဏအဟဖဇ၀.. 

၁းတဟားဂီၤဇိး. 
ဘါနူၢ်ပဂီၢ်လိၤ. 

၄ အ၁ၤတမိန်ထီြ 
အ၁းဂူၤမႈလီၤ. 

တိဉ့်၆ိ{်၆၃ဉဝ, 
'တယးတွၢ်တက်. 

တျၤဒု်ညါက့ 

အါ အိဉ်တစ္ဖ. 



ရဂ 

လဲ်၁:ဧ5ိ်. ၅၀ 

ကူဉ်ဝ့ဒ်8နဉ်8:, 
ဆိကပိဉ်ထိဉ်လိၤ. 

ဒှ်စိုဥယူာ်မှူးအဘျ8. ဂ. `. 
၁ ကစၢ်ယ့်ရှူးစရံးတဂၤ; 

တူၢဒ်ခံအ၁းလာယစိဇံ|. 
မူဒိဉိကဓၢ်တိ်ခိ်ကစ်ႈ 
ညိက္ဇံခ်အ၁းလၢပယစိဇါ}. 

၂ ့ၢ်လံ,မူခိဉ အကစ?်အံ1, 

ဒိးံအ၁းလၢယမိလံ. 
ယတၢ်၁ရူးယတဒ်ကမ(, 
ဝျၤထိဉ်အိၤလၢထူဉ်ရုညါထး. 

၃ ရှၢ်လ"မူမိဉ်ကွၢ်လိၤတဘူ်» 
င်ဆ ဟူ 
လၢၢ်ရဒ်လူ့တိဒူဉ်ပၢ် ဖး. 
ပှၤဒံတဒ်ပူၤ အိါးထိဉ်အ၁း. 



ယ်ရှူးဒိးတၢ်. ၅၉ 

၄ အနူ့၆ကြားရ်,ကြားတီ၆{8:, 

၉ 

လၢအကစ်ဒံလာယဂီၢ်. 

ဝ့်ကားရဒ်တိဉ်,ကြားန့််ယဟိဉ်း 
ကြၢးယဟိဉဠ်တုၤယဓဲခ်ဘျိ်လိၤ. 

၁းကိၤ. ဂ. န္ဖ 

၁ ကဝ်ယ္ခဉ် မှူးဒိးခံအ၁:, 

_. 

ရၢ်လၢမူမိ ဉာ တကွဒ်ဝဲဘ်. 
ရၢ်ကၢးတံးအမဲဒ်၁တးဒီး, 
တၢ်ခံးအိဉ်ဒ်ရဂ်နၤပိးလိၤ. 

ထိ ိ၆ထင်သ်ခိ်ဟူး၀း, 
လၢၢ်ရာ်လ့တိဒ့်ပၢ်င့်ဖး. 
ဒိး သၤတဂၤယန်ဟူယဲ, 
၈၆ ဥးကအွ်ငးဘင်မံးလဲ. 

၃ ယကစဒ်ဝံလၢယဝိၢဒ်အံၤ, 

ယမဲ််ထံတငလီၤဘဉ်တိနုံ, 



၆၀ င်္လ်၁:ဝီ်. ဒျ 

ယ၁းမ့််ကိၤ8လၢၢ်အဝိႈ 
ယ၁:၇့်အာဝ့်3ဉ်85. 

၄ အာနူဒ်ရဒ်အဂၢန္ဒဒ်တိ်မိဉ်ဒီး, 

ကိၤန်လ1ၢလၢအင္စဉ်ဖးလိၤ , 
ကဇ. ယ၁းမၤဝ္မူးကူၤ 
ခူဉ်အုး၁းဆုးတ္စ််ယၤတက်. 

5 ဒူဉ်ကိၤ၁းကိၤမၤဟါမဒ်က္ပံဒ်, 

ခ့၁းလၢကဓ်အငခ္ဂိဉ်. 
ယားခံးသ:ယဆိဉ်လိၤ၃, 
၃ိတ္စံခ်လၢနင္စ်ဉ်တကု်. 

5၀ ယှဉ်ရှူးမွ့်လူလၢအဘဉ်တၢ်တိၢ်လၢပဂိၢ်. ဂ - 

၁ လ့ဖးဏထိအဆူအယိဂဒ်, 
လ7အင္ခ်ဖးလၢယမိ. 
ခ်ကပူၤတၢ်ဝံဉ် ည် ၁, 

ဒူး ခူ၃ူ်ယၤလၢန1. 



ဂ၃ ယ်ှူးဒီးတဒ်, ကီ ၉၆ 

ဗ်န္ဝိုးတင်တိၢ်န၁:, 
ယကပူၤယတာၢ်နစဲးဘး. 

၂ ဝ1ယတာ်ခဲးဘးအပိ 

ယမ့ၢ်ဟိ်ီိၤထူလိၤယိဒ်, 
ပစမံဒ်ထံယမဲခ်ဇူန င် , 
၃ိတက္ခီံခ်ယ၁းတ၇့. 
မ်နဒွိဉ်နထံသ်ၤ8:, 
ယကဂဗူၤလရဒ်တဒ်ဇိ်, 

လာယရခိ်ဖးတ၆ိဒ်, 
ဖေ ဖိၢ,7တိၢ်ဖိၤယံတအိဂ်ႈ 

ယတနုံဒ်တန္ရၤယား. 
လၢကစၢ်အထူဉ်၅ှညါ. 
ခ်အဂၤယမၤတ၃့, 

ဆုဂ်က္ခၤခိ်ကၤယၤတကဒန်, 

ပစကဘါနၤတုၤဿသငံႈ 
တုၤမခထိ{်ဘးလ-နံး. 



၆၁ ညာ ဂု | 

လ့ဖးထီအထူအယိခ်, 
လ1ၢအင့ဉ်ဖးလၢယ၆ိ. 
ခ်ကပူၤဘၢ်ဝံဉ်ညိ်စဉ်း 
၃ုးအိဉ်ခူဒူဉယၤလၢနၤ. 

တၢ်လုဒ်ယ္က္ဂၤ. 6, 6, ဂ, 6, နာ့ 

၁ လ7ၢဝျာၤပၤယူဒၤဖိ; 
လၢာင်လာထံလုဒ်ယ္ငၤ, 

ဘဉ်ဆဉ်အဘူဉ်အတိဒ်တအိဂ့်. 
တင္မစီတဉ်ဆခး. 

၂ ဝ3ဆဉ်ထှဉ်ှုးဆဉ္တ် 
မၤဝူ1တၢ်ခဲးဘး၃ 

တၢ်လုၢအခိဉ်ကတၢဒဒ်တဗံ1, 

့္ဝ8ိ၁့ဆံပၤန္ဂ်. 
ခု ထဆ္ဟပခ်ယ္လုယး 

လၢစၢ်လူဉ် ရှူးအခိြ့ 



~ ယူဉ်ရှူးဒိးတၢ်. ၆၂ 

တဲလိၤကျှၤလီၤယတဂ်ကမဉ်း 

ဒိးစား့ဘျုးအဖိဉ်. 

၄ှ လာထူဂုညါအလိ. 
ယ္စ်ှူးဒီးတၢ်၁တး, 

ယမုဂ်လၢ်တၢ်မ့်လၢ1ယဗ့် 
ဒူ်ဝျံ#၁းဖုးဟါမႈ်. 

39 ယပူၤးလရုဒ်ဒ် အံၤ» 

ဖြဲ့က ည 
ကစံးပတြာၤလှဉ် ရှူးအင္ဂ်ဉ့် 

၁ႈဝံဉ်အဘျုးအမိဉ်. 

၆၂ ပၤအ၁၈တိၢ . ဂ့ 

၁ ပှၢသူ့မစီဒီနခါးကိၤဒ္ခ်ဧၢ 

ကွ်ယှဉ် ရှူး သကတ. 
ကွၢ်အဂှအဓ်ိဠ် မာ ~“ 

က အရု 



(၂ လ်ာ၁:းဝႆ်. 

ဗ့်၃မၤမနူၤအံၤလဲ်ႈ 
မၤခံယ္စၤအဖိနၢနဲ ဂ်. 

ဗွ်ဲ ၁1၆.ပတၢ်ခဲးဘး 
ျၤထိ်် ဘီၤလၢထျ်ရုညါ, 

ထ္ခအဓိဋ်၁လုးတၤဆှူဉ်, 

ဆဲးဒီးဘိဒီးနးဇ္ပၢ်နူဒ်. 
မၢအကဲ တၢ်လုဂ်ဖဒ{၆ႈ 
ခံလၢပ္ပၤခဲလဂခ်အမိ. 

့်၃ပဂၢယ္ပၤအဖိ္စါ, 
ခကသ်္ခလ"၃၆ဇါ. 
.ပျုကၤအိၤလၢထူဉ်ရုညါ, 
ဃီၢကဒီးအင္ဂ််ဓူ်ဇာ. 
ၿၤဘူဂ်ဇါ,ပ၁း၃၆ဖး 
စၢ်ယွၤစၢ,ဟႆးသင်ပ၁. 



ဒ ယှ်ရှူးဖီးတၢ်. ၆၃ ခြိ တာတ 
၆၃ ထူဉ်စုညါ. ၈. 6, က ၁ လၢထျဉ်ရညါအသိၤပထံဉ်ႈ 

အတဒ်ကတိၤဟတဲဝဲဒ်အံ1;, 
ကဝၢ်ယွၤဗ့်တၢ်ဲဉ်. 

ပတဒ်ခံးဘးမးလၢပဂိၢ်. 
`ဒီးပဒ်ဖျါထိဉ်တဒ်၁းကညိ1, 

ဆံးအါပတဲတစ့. 

ထူဉ်ရုညါအံၤပတွၢ်၁ တန္မႈ 

ပတၢ်၁ခူးကမင်ဟါမႈ့် 
ပ၁းအဒိတိဉ်ထီဉ်, 

ပဘ{်္ဂတၢ်ပီီ်တၢ်နၤဘဉ်ဆဉ်, 
လၢ ယွၤအဘျုးပရုဂ်လၢ်တၢ်, 

၀၁းစု8ဉမႈသီၤ. 

.. 

၇ တၢ်ဆူးတၢ်ခဝါ တၢ်ံတဒ်ပှဒ်း 
ဝ့်ချုးပခံဟဲ အိဉ်ကူၤပၢ့ 

ပပျံအင်္လၢ်တင်ဠ်း 



ဂြ ငှ င်် ားဝိဉ်. ဂူ |! 

ည ဆူထူဉ်ဝုညါပကွဒ်ထိဉ်ခံ» 
မိခ ထီဉ်တၢ်ဆဲ၆တၢ်ကွံ, 

ဒိႈက္ခၤထိဉ်ဆူမူဝိဉ်. 

ဖ့ ထှု စုညါထံး. ဂ့ မာ့ 

၁ တၢ်အၢတၢဒ်ဒီလၢတိဂ်ခဉ် အံၤ; 
၀အိဉ်တဒၢအိၤူ့ 

ပတိ လီ1လၢထူဉ်ရညါထံး, 
တၢ်အၢမၢၤပ္ပၤတန္ဖဂ်. 

၂ တၢ်လူပစီလာဂရဉ့်ကီၤလံဂ်, 
မာ်နူဒ်မ#8105 

ပတိၤငီၤလၢထူဉ်ဝှညါထံႆး, 
တၢ်လ့ပစီတါမဂ်. 

၃ တၢ်ပိ်တၢ်နး့ဒ်ချုးပခံ့ 
ပ၁ဿးကခံကဒါ; 

ဓ့်တိၤလီၤလ1ထူဉ်ဝှညါထံး, 
သ့ဉ်မှူးမႈကျ1ၤပ၁:. 



ယ် ရှူးဒါးတဂ်. ၉၆ ၅.၆၆ 

- ၄ လိဒိဝ္ရၤကတၢၢဒ်လာဟိဠ်ခိဉ်အံၿ, 

၉ 

ိၢ််ၢအံဘျုး8် 8, 
့်လၢယ္နဉ် ရှူးထူဉ်ရညါထံႆး, 

ကျထိ်ဘး လၢမူမိ်. 

ထံဉ်စုညါထူဉ်. ၈. `. 
ယထံ်လုဉ်ရှူး မွာ 
နၢဟူအတၢဒ်ကဆုကငမ္ငါး 
ခ်ညါတစ်အံၤဝ့််လ1ပင၆, 
မဲခ်ထံတလိၤယအိဂ်၁့စါ. 

စၢ်ယ့် မျှးဧ,ယဒူဉ်ယ၁:, 

မၤခု11ီၤလ1တာ်ဆဲဉ်တဒ်ကွံး 

ဒီးတုၤယတွၢ?်နထု်ရညါး 
်လ1ယတိၱဒၤလိၤလၢအထိး. 

က္ဂါစူညါထူဉ်. ၈. မ 
ပ၁မ့ဒ်ထွဒ်ထီ၆လာရှညါထျဉ်, 
ခိးထံဉ်ယ်ရှူးခွဉ် ထိပဲ 



(~ ရျ လံ ၁;ဝီံ့ ၈ 

ယမၤ၁ရူးကမဉ်တဘုူဉ်း 
ရ် ကီၤလံဒ်လ့ပစိတန္ရ်, 

၂ ယတ္ပါၢ်ခ်အံၤပ၁းဝ္မၤထိဉ် 
တၢစ်အၢတ်ဒီအိဉ်လၢၤတင့း | 
တၢ်ဲဉ်တၢ်ထွံလၢထိဉ်ပွဲးထိဂ, 
ယဒူ်ယ၁:ယဆိဉ်လီၤနူ်, 

၇ ဝူ႔လၢယက္ဂဒ်ခ်အံၤထီဘိ 
၈ၢ်ဇာ,ႈဒုးနဲဉ်နတ်အဲ် ငံ. 
ဘုၤပါရဗံအိဉ် ပဲ႔ယလိၢၤ; 
ဒီးႈတု႔ယထိဉ်ဘၤးလၢနထံႆး, 

ယ္န်ှူးဝဲ4ထၢဉ်, 

ဇူ ”ယှဉ်ရှူးရဲၤ၁ရူ, ဂ့ 37, 
၁ ကစၢ်ယ့ဉ် ရှှးစရံးအံ1, 

လၢပ၆88၆းအ၁ၤးလီ, 
ကခၢ်ယ့ဉ်ူး8ႈဝဲဒီး, 
၁15ီ၁မူထီဉ်က္ခၤလိၤ, 



ယ့ဉ်ှူးဲၤထဂဉ်. ၆၅ 
၂ ဂဲ1ထ၇ဉ်၁မူထိဉ်ကမီး, 

အိ်လၢတိဠ်ခိ်လွံၢ်ဆံဝိ. 
အခဓိလ္ပံ၆ဆံအတိ်ပူၤ 
၁၆အဝျဲနဘိဂ်5်အံၤနူ+. 

ဝု ပဒူ8၆အဘိအရုဂ် 
- လဲ1ဝဉ်ထဲးတုၤအ၁ကုၤ. 
ပဒူ8၆အထံအကိီာ်; 
တၢ် အံၤနူ1ဝံဉ်တဲၤလိၤ; 

၄ ပှၤလာအရှုၢ်လၢအနုဒ်, 
ဘျာဝ&1က့ၤအီၤလၢထံကျံါ , 
ၢ်ရူၢ့်ၢ်နှ်အဝဲ8း, 
တၢ်ဆအုဉ်တ့ၤအီၤကတုၤလိၤ. 

၅ ပှ1လ1အတရူဒ်တနုဒ်) 
တၢ်အုဉ်ကူၤအီၤတတုၤဘဉ်. 
မၢလိဒ်ိ၆ကၤပၤဝံၤီး;, 

ကာ့ၤထိဉ်ဲဆူမူမိင်လိၤ. 
၉ 



ဠာ 

ဂ 

လံာ်၁:ဝႆဉ်. 

ယ်ှူးအဲဠိအပဲဂ်ဒီး. ၈, ၂၆. 

၁ ယှူ့ဉ်ချျးခံထလံအင်ဆဉ်အ၁ 
အိဉ် ဒ် သိလိ, တငလိၤလးဘ ဉ် , 

ဆဲဉ်ဒ3ဂ်အဝှဲဒ်ငဒံး, 
အဝှဘဉ်ထဲးလၢထးဘဉ်ဆဉ် , 
ကတိၤပဝိဒ်လၢမူဒိ{် ထး, 
ဒး ပှၤဆူအထံး. 

၈ 

က >. 

ပှၤလၢအတာ်ဆဲဉ် အိ ပဲ4အ၁၄ 
ဒွ းကွၢ်ထိဉ်စံး တၢ်3ိ်ကစၢ်း 

သဆဲဉ်နင်ည္ညါလဏံ, 
မွ့ းပ္ပၤ၃ုး နဲ ၆ အတ်ဆဲဉ် ၆၆) 

လၢတ်တိဒ်န်အတဒ်မၤလ်ဒ်, 
ကတူၤလၢယ္ပႈးဂီၤထံး, 

စၢ်၁:ဘိဇၢ+ယဒူ်ယ၁:, 
ဘိဂ် ဖျိ အိဂဉ်ဖျလၢဝၢ်ဓဲဒ်ညါ) 
န် ညါယၤခဲလၢ်, 

မႈအါထီဉ်ံာ့ယံတပ်အဲဉ်န« 



၆၉ 

ယ်ှူးဇဲ4ထၢဉ်. ၆၉ 

တုၤယကခဆဲဉ်လာခ်ဂံၢ်လၢဒ်ဘါ 
ဒီးတု1ယ၁းကတာၢၢ်. 

ယှ်ှူုး၁မှ. ဂ. ၂ | ၇ 

၁ ယ့်မှှး၁မူ,တဒံလၢၤၢဘဉ်ႈ 
၁မူဒီးကူၤဆူမူ၆ဉ၆ထး. 
၁မှူ၁တၢး,တၢ်ဒံမၤ ၆) 
ဆုဉ်ကူၤ၆်က့ၤပၤ၃့ိးဂၤ. 

ကဝၢ်ယ္နဉ်ှူး၁မူထိဉ်က့, 
အဂှဲၢ််တဖဉ် ပျံၤလ1ၤတဒ့. 
၁မူ၁တးကတိၤပင်ံၢ့် 
ဒီးဒုးထိဉ်ပၤဆူမူခိ၆လိၤ. 

ကစၢ်ယ့် မျး၁မူထီတိ) 
့ၤထ္ဂါထိဉ်ကွံခ်မဲဒ်ထံမဲဒ်နိ. 
ကဓၢ်ယ့် မှူး၁မူ၁တး, 
၃၇ၤ၁:ခုဒီးရၢ်လၢ်တၢ်ၤ. 



ရ လံ5၁:;ဝႆဉ်. ၈၄ 

၄ ပှၤမ့်ညိတ္ငံဒ်အတၢဒ်ခဲးဘး, 
ယ့် မှ;ူးကတူဒ်လိဒ်အီၤတိးဂၤ. 
အဘျးအဖိိာ်ကတ္န်အါအါ; 

တုၤလၢအတုၤဆူမူခိ်ထး. 

ရဝ ၁ခှုသီ်. ဂ. 5ီ1ပးလး. 

၁ ကစၢ်ယ္နဉ်ရှူးတူဒ်အ၁:ႈ 
၁15ိ၁မှုထိဉ်က့ၤကး. 
မၤဝိခ်က့ၤအဂှဲဒ့််ဝံၤ. 
က့ၤထိ{်လၢယွၤအဂ်ီၤထံး. 

၂ ကဝၢ်ယ့်ရှူးထိဉ်ရူၤရူၤ. 
ပၢ်ကစၢ်ယ္ငၤတူဒဂ်လၢမူ. 
ပၤဝ့််နုဒ်ကူၤကဓဒ်ယွၤ. 

ယွၤကပြဲးက့ၤကဒဉ်ပၤ. 

ခု ကဓၢ်ယ္ငၤဗှၤတနဝင် အီၤ, 
ပၤကလိၤလ~ရခ်တခိ, 



ဂ ယဉ်မှူးကၤထိဉ်. ရဒ 

ကစပဲယွၤ၁းကညီၤပှၤ, 
အဖိတူဒ်ံလဲခ်အ၁း. 

၄ ၁မူထိဂ်ကဒီးတဘို, 
အိဉ်ီၤတဲခ်ဲလွံၢ်ဆံ5ိ. 

က့ၤထိဉ်လၢမူ၆ အချ 
ခ့််န+လၢယ္ဌၤ8၆အစၢၤ. 

ထိဉ်လၢမူအပှဲ်ကွဒ်ဲ, 
ခ့်နၤလံၢ ယွၤအဌုဏ္ပံ, 

တုၤအတဲလီၤတစိါငကႈ, 
ကမၤ၁မှုထိဉ်က့ၤပ1. 

ထ 

၂ ယှဉ်ရှူးထိဉ်မှု. ဂ. ခီနက္တၢါလၢ်. 
၁ ယှ့်ျူးမၤလိဒ်တဒ်ဝံၤဒီး, 

ဟ့ဉ်အပှဲၢလၢဘူဉ်လၢတိၢ်. 



၅႕၂ လႆ်၁:ဝႆ်. ၈၆ 
လရ 

က့ၤထိင်ဲမူတူဒ်လိဒ်ိၤ. 

က့ၤထိဉ်ဝဲဆူ မူမိ်ံၤ, 
ိဂ်ယွၤဂီၤထံးဟုၤခဲအံၤ. 

ဘိဉ်လၢမူမိ်ထးန်ဒီး, 
၁းကညိၤပှၤတထံဥ်မိ. 

` 

၃ ၃းကညိၤပၤခ်န်ဒီး, 
ဟ့်ိ(ၤတၢ်စိဆံကဝီၤ. 
ယ့် ရှူးဆဲဉ်ပၤ8{်တံၢ်၁:, 
စူးက့ၤနဒ်က့ၤ ကိးအဝၤ. 

၂ ယူဉ်ရှူးကူၤထိဉ်. ဂ. %. 
၁ ၈ဒ်၁:ဘိဇနံထုကဖဉ် - 
နဂျဲၢနဘိ် အိဂ် ဝးတြီးန1. 
နယၤထိဂ်ရုဆိဉ်ဝ့ၤ5ၤတး, 
တၢ်အဂ််ကပြုဒ်ဟဲ၆:နူ်နၤ. 



င လှ် ရှူစ့တၢ်လၢပၢ် င ရစ္လ 

၂ နံက္ခၤထိဉ်လံဆူပင်အဘိ်, 
နဂှဲန၁:ဆုးအထိၢ်တအိဂ်. 
ညၢနလဲၤကတိံၤအဿ်္လ်း 
လၢခံကတဟဲဒိဒ်ထိဉ် အီၤလိၤ. 

| ၃ လၢပ်အဟီဠ်လၢမှမိဉ်ထး, 
နလဲၤကတိၤယင်္သာ်ယဲဇါ. 
ခံးပီးယဒုတဟးဖျီးကျံ, 
ယဘဉ်ပလိန်ယ၁ဧ#5{်လဲ{. 

၄ ၈ၢ်၁းဘိဒၢမၤ၀1ၤ ဏက္ခၤယၢ) 
မၤဝိမပၤဆံသဒူ်ယ၁+, 
၇ အနဲပါလင် မ် မစပ 
ဥာ အိ ဘဉ်ယၤလာနၤတကု?်. 
ဂရား ရဲမေ မာ 

သ် မျး ဉာ တင်လာပဝိ် 

ု၃ လ ယ ရှူးစွတၢ် ညစ္ပြရး ဂ နာ့ 

၁ ကန်တတ့ၢ်5ဝုဒၢၢ: 

ကစၢ်သဉ် ရှူးဆဲဉ်ကၠၤပ္ပၤ၁၇၆. 



လႆာ်၁:ဝႆိ. ~၈ဂ 

~အပၢ်ဂိၤထံးလ-မူမိ{်8 ဉ့ | 

ာညးဝဲလၢပခိဉ်၆. 

၂ ကစဒ်၁:ဘိယ္ခဉ် ရှ;ူးတဂၤ, 
ပ၁းဟ့ီၤဘဉ်ကဒ္မဇါ. 
မ့်လၢပ၆ိိဧဒံအ၁:, 

၀၁့််တွံခ်အီၤတင့ၤလ1ၤဘဉ်. 

ကညးဝဲလ+ပဗိနခ်အံ1. 
လာထှူာ်အဝိၤယဖီးတၢ်လံ. 

ဗ်န်န္က််3:၃ဲ၄ဉ်န္ဦ်, 
ဆုဉ်ကူၤခ်ိဉ်က္ခၤနၢ်ီ (တက်, 

ယရယခ်ိ၆ယကပၤ အံၤ. 

လူငီၤဂၢ်လီၤယဥ္စဉ်ယထံ. 
အတာ်ခဲးတူ်တာ်ခံးဘးန္ရ္ဦ့် 
ဒ့တ္ခ််ကွံခ်လၢယဥ္ပတကၢ်, 

ဒူ၆အၢ၁:ဝီဆအိဉ်နဒ်၁တ္ကႈ 
တ့ၢ်ိၤက္ပံဒ် အီၤ ဆူရဒ်တင္ရၤ, 



ယ့်ရှုးမၤလိ််တၢ်. ရဂှ 
အလလ ၉၉ မာလာလာ လာလာလာ ၆၆၃ 
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ဂး 

ယပ္ခၤဘီၤလၢယဉွ်ယထံ, 
တံးထိဉ်ပဒခ်က္ခၤအိၤလၢပထံး. 

ဒီဗုဒ်ဝဲ1ဧာ.ယူဉ် ရှူးတဂၤ, 
ပ၁းဟ့အီၤတင့လၢၤဘဠ်. 
့ၤလ1ပကဲအဂှဲၢ်အဘိ ဉ်, 

8ိႈလူ1အ၁:လ်ၤ၆ၤလီၤဏိ. 
အရလလာမာလာလီဂဂလဂ- 

ယ်ှူုးမၤလိဒ်တ်. 
အအလလ.- 

မၢပန်. ၁, ဦ မၤၢက္ဂၢါလၢ်, 

၁ ယ္န်ှူးဝံးဲဒဉ့ 

ရူက့ၤန်က္ခၤယၢ, 
ယ္နှ်ှူးဝံးဲဒီး, 

ဂူ်က့ၤနခ်က့ၤအိ. 

ၤမ့ၢ်ှူၢန်ယ1, 

ယကဒခုးပူၤရဒ်ႈ 

့်ုူါ်န်ယၤဒီး. 
ယကအဆုဉ်ကူၤ အိၤ 



၅၅ 

ဂျ 

၈) 

လံ်ားဝံဉ. ပ | 

ဗူ်တခူၢ်နဒ်ယၤ, 

တဖပျဲးလရဒ်တင်. 
အန္ဒဉ်လာဒ်ဖိ8ိ, 

ဆိမိ်ကွဒ်ကွဒ်လိၤ. 

ဒိနတၢ်ဝီၤ. ဂူ. 

ယ့် ရှူးတူ််ခံအ၁းဝံၤ, 
မၤသိဒ်က္ခၤအရှဲၢ်ခ်အံၤ 
ဝံ:းဝဲကလဲၢ်ပုၤတိ်ိ၆, 
ဝံးဘဉ်တဲ ဘဉယတ်5၆်. 

တိဉ်ခိဉချဒလၢ1ထဉ်လၢခံ, 
ပှၤခူၢ်နု််ယၤ ဘျ1လၢထႆ, 
ဝ််နာ်8ိနဘျအဝးဒ်၉ 
၈စဘဆအုဂ်က့ၤခိဝ်က္ခၤ သီ. 

ခၤက္ဂ် လၢ. 

မ်တနဒ်မ့်တ၆းဘျာ, 

စဘအုဂ်က့ၤဝိ်က္ခၤလဂၤ, 



င်င ဆာ 
ဗ်ဒ်န္ဂ်ပုၤလၢ်ဖ8စၢ, 

ဆိကမိိ််က့ၤကွဒ််ၤ၁၇{်. 

၄ ပဝ့ၢဂ်တစူဒ်မ့်တနဒ်, 
ပစ္စ်တမိးဘျ1ပ၁:, 
ကူၢ့််ပတရူဒ်တနုဒ်, 
ပလီၤရဒ်ယ္ငၤတကွဒ်ပှၤ. 

ယ္န်ှုးအဘျး. 

ု၆ ယှဉ်မှူးအဘျး. ဂ., 
၁ ပဝဲအံ[၀ဝတ်ဒဲးဘး, 

အါနၢ8ၢနဉ်စနမး. 
ပဝဲ၀၁ရူးကမဂ်, 

ပဲ႔4ပလ်ၤ1အံၤ1ဆာ်ကလဒ်. 

၂ ယှ်ှူုး၁:းကညိၤပၤဒီး, 
မၤဝူးပတဒ်ခဲးဘးလိ႔. 

ရံ် 

လ. 

7. 
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လံ်၁:ဝႆ်. 61 - 

ယ့ဉ်ရှူးဒူဉ်ကညိၤပှၤနူ, 
ဂျၢ်ပၤလၢမှ်ကီၤလံဒ်ဂု. 

ဝၢ်ယှ် ရှူးအဘျုး၆်မႈ, 
၀ဆိပမိ်တလာဒ်လၢၤဘဉ်. 
ယ့် ရှူးအဘျုး3်ပးဒီး, 
ဆိမိ်လင်တကဲဘဉ်လိ. 

၁းအိဉ်ယၤ . ဂ. နာ့ 

ယ၁:းလဲဇၢ;မံလၢၤတဝ့ၢ; 

ဲ႔ထဂဒဂ်၁:ဝံဉ်ယူဉ် ရှူးတကုဒီ. 
ယ၁:းဝံဉ်အိၤအသ်ဒ်ဘိဂ်ဲ, 
အ၁:အိဉ်ယၤအံၤ8ဉ်မႈလဲဉ်. 

%7%1/8. 

အ၁:အိဉ်ယၤအံ()၁:အိဉ်ယၤအံ1; 
အ၁:ဘိဉ်ယၤအံၤ8{ဉ်မးလဲဉ်. 

လၢတၢ်အၢၢဂူ1အထိံဉ်နူ််ယ1, 
ဥ် ပဲ႔ဒီးတၢ်၁ရူးကပဉ်. 



ယ်ှူးအဘျး ရရ 
ဘင်ဆဉ်ဟဲဇီနပ္မႈယၤတကျှ, 

အ၁:အိဉ်ယၤအံၤ8ဉ်မႈလဲဉ်. 

အါဘိုယတာ်ခဲးဘးအင်}့ 

ယဝျှံအတ်ဝံဉ်ညီ်8၆8ဉ်. 
ဘင်ဆဉ်ယ့်် မျှုးကဟုယၤလီၤ1; 
အတၢ်ဆဲ်ယၤအံ႔8ဉ်မႈလ်ၤ. 

အါဝုယ၁းအၢဲ႔ဆၢထဂဂ၆်း 
ဃ၁:းဝ့ၤၢနှ်ယွၤဘျုးခဲလာဂ်. 
ယဂုၤယခံအါဘိုနဒ်က့, 
အ၁:အိယၤအံၤလာခ်တင္မ. 

တုၤတၢ်ဒံ8ဉ် ဟဲတိးကၤပၤ; 
ယဓဲဒ်ဝ့််တံဂ်ယ5ဉ်မ့်ခါ, 
ထုၤနူ1တရှယ၁:ဝံဉ်ခံး, 
အ၁:အိဂ်ယၤအံၤတုၤယဒံ. 

တုၤ နူၤ1တဝုကယူ(ထိ်ကွံ်; 
မီးပ၃ုယလိၢ လၢယ္ပၤအငံး. 



န္ဒ 
အဗ 

ရဂ 

ဟ. 

~ 

လႆာ် ၁:ဝႆ်. ၉၄ 

ဒူ{်ပိန၁းဝိ3က၁းဝံဉ်ထိဉ်, 
အ၁းအိ်ယၤအံၤလီၤ၆ၤလိၤ. 

ဆ _ မီ1က္ဂၢ်လၢ်. 

ယ့်ှူးအခူး8{်၁့အါ, 
ဟိတၢ်နါမၤဘျါတၢ်ဆါး 
မၤဝ့ၤတၢ်မၤခုပၤ၁း. 

| 
ရ 

ကလဲၢ်တဒ်ခံတူဒ်ဆါအ1; 
ကယဲၢ်တဒ်အနင် တအ”, 
မၤဘျါက့ၤဝဲဒ််လၢပျှ-1. 

တၢ်အဆုးအးတၢဒ်ကတဒ်ပျျၤ, 

တၢ်ကလုဒ်ကတိၤတ၀၃့ႈ 
ဒိးယ့်် မှူးအမၤ ဘျါက္ခၢ. 

ကယဲဒ်တာ်၃ုဒံ5{်ံ, 
ကလဲဂ်တာ်မဲဒ်ဘို{် နလံ 
၁်ယဉ် မှူးဒုးဟးဒုးထံဉ်. 



| ညျ ၂ အဘာ လ 

9  ကထတ်နဒျိနာရိငာါာ့, 

ကယဲဒ်တၢတကဲဘခနူ့် 

မၤဘျါကၠ့ၤဝဲလူၤတကႈ. 

ယှှုင္ကုအဝူးမိမဒ္ယာအါ္ကာ 

| ကလုဒ်ကလုဒ်တၢ်အခ) 

မၢဘိျိ်မၤဘျါကၤငဲခဉ်. 

၂ ပစ် ဇန် 
ဝံးကဲဝဲ၁းခုကစိ်, 

ဝံးဝဲ၁းရဒ်တကူၢ်လိၤ. 

ွ ဖ်ခ်န္ရ်ပှၤပိိ၆်8ဇာ, 
၁းံ၁းရပိးာဘြ1၈ 

ရူ်က့ၤနခ်ကၤတု1အလၢဒ်. 

မြူ ွဉထီဉ်ပမဲ၆. ဂ. ၈. ဥ 

၁ ဝံၤလာစီ၆ထိဉ် ၁တိးပဓဲဒ်, 

ခီးက္မၢ်ထိဉ်ဆူမူဗိဉ်, 

လှ 



” ဗာ 

ညာ 

ငာ် ၁ဧဝီ်. 

ဒႈကွၢ််ီၤလၢအဖိ. 

လၢာခံပတၢဒ်ကမ{်အ၆ိ, 
ပပၢဂ်ယ္စၤ၁:ထိ်ပၢ; 

ကတဒ်လိၤပှ1ဆူ ရဒ်ပူၤ8ဉ့် 

တက္စ်ပမဲဒ်လ1ၤ1ဘဂ်. 

ငျ 

ဘဉ်ဆ်ယ္ခဉ် မှူးလူလိၤအဉ္ဂ််, 
့တွ်ပတဒ်ခံးဘး, 

ပပၢ်အ၁ၤးလိၤစၢ်ပှ1လံး 
ဒိးဆဲဉ်က္ခၤကွံဘ့ၤပ္ပၤ. 

ဗ််န္ရဉ်&ိးပဝဲဒင် အံၤ, 
တဲဆူအဓဲဒခ်ညါဘူဉ်, 

တၢ်တြိပတျှအိဉ်နိတပံ1, 

့ၤလၢပဘါဆူဉ်ဆု ဉ်. 

တၢ်ရုဒ်တၢ်ပ1ၤအကငျှန်ါ ဟိ, 
ကစၢ်ယ္နဉ် မှူးအါးတ််, 



၈၀ 

ယ်ှူးတဘျုး. ၈၀ 

ဗ်ခ်န္ရ််ဒီးလိၤထူလိၤယိဒ်, 

့#လ7ပ၁:ဝံဉ် အီၤ. 

န္အဲဉ်ယၤဇံါ. ဂ. ကွာ 

၁ ကနင််တက့်,ယ၀းယဲဇၢ, 
ကစၢ်ယ္နဉ် ရှူးကတိၤတၢ်၁၇၆၆ 
ခံကွၢ်တၢ်န္ဒ််ခံကွၢ်လၢနံၤ, 

ပၤအၢဖိဇာဂ,နအဲဉ်ယၤဇါ. 

) နကဲတုဒ်လၢရဉ် တီၤလံဂ်ခူ1, 
ယမၤ ထူ်ပျဲးခၤလၢအရႈ 

နှ၁းခံးနဉ်ပမၤကပီ1, 
နတၢ်ဆါန်ယမၤဘျါ လၤ. 

၃ -~အဖိဆံးနူဉ်အပိ်န််း 
၁: ဘီၤတဉ့်္မ့ဒ်ဇါ, 
၁းဝၤနဉ်၃့ဝ့့်ယၤဇိဂ်ႈ 
ကစ္ခံဥူာဇာဘယစ်ဗာ 
ဠု 



အအ. 

(၁၈၂ 

(~ 

~ 

ဂ 

လံ်၁ းဝိ်. - ” ဂၢ 
အလလ %လ%လ%လၤ 

ယတာ်ဆဲဉ် အံၤတဆံးကိဒ်ဘဉ်. 
မ္နၢ်ဂၢၢ်နူ်ရဂ်,ဝ့််ကျ7ၤန်လါ, 

ထိနၢ်မူ၆ိ၆်)ယိခ်န္ရ််လရဒ်, 
ကခံကဒါ ဘဒ္စလၢၤဘဉ်. 

တုၤးစီဆံ ဆိဉ်ပွဲ1နလိၢ, 
ကထိံ်ဆဉ်နီၤနဲလၢယိး့ 
ာထံ၆ယလၢကဝီၤအါ အါ), 
ပၤအဒၢ်ဖိဇာ့န္အဲလၢဇီါ. 

ကစ်နၤဇာ,ထယတ်ဆဲ{ အံ, 
န ကဲဆိးယခ့ဉ်ညါလံ, 
ခံႈပိးကဆဲဉ် ခံးယိဒ်ခီး8ဉ၆်) 

မၤ၀ၢၤကူၤယၤသီၤထူလိၤယိဒ်. 

ယူဉ်ရှူးတဉ. ၈. ဂြ 
တၢ်ဒခအကွံ အိဉ်ဝဲတဗူ႔, 
ဟဲယွၤလီၤလဒယဉ် ရှူးအထျဉ်, 



၉၉: 
မအာ 

- 

ယှ်ရှုးအဘျုး. ၈၁ 
ပၢခဲးႈဘားဖိ@ဒုးလီ1၁၀းႈ 

အတာ်ခဲးဘးဟာါမူၤပဒါမင်. 

တၢ်ဘျဉ်လၢဝျှဒၤနုဒ်တင်၁တး, 
့ီအဝ်ိၤအ၁းခုမႈး 
ဒိးယၤတဂၤဘဉဠ်အဒခံး3: 
့ၤလၢယင္ဝိတ္ပံခ်မငိ၆ၤ. 

၈ၢ်ယ္ခ် ရှူးဧ.နငဉ်နထံ, 
၃စီတၢ်န္န အင်ဂ အိပ် ခီး, ) 
တချှုးယပူၤတဒ်အၢအငငိၢ်» 
ဘဂ်ခ့္ယဝိ်ၤတတ်ယူဂဒ်ဒါ. 

တၢ်ဥ္ဂ်ဉ်အအံၤအဝ့ဂ်အပိာ့် 
ဥးဝံဧထိဉ်ယၤတဘ်ယုူဂ်ီ) 

များသည်. 
ဥုး္ဝးဝံယၤလ်ံၤ၆ၤ1တကျၢ်. 



၈၂ 

၈၂ 

လံ်၁းဝိ်. 

ကဓၢိယုဉ်ှူး. 9.9,9.9. ၆. 

၁ ယှ်ရှူးပက၀်, 
ပဆဲဉ် အိၤ8ဉ8၇ဉ, 

ပလူၤက့ၤအ၁:, 
8 းဘါအိၤထီဘိ့ 
တၢ်ခဲးဘး၁တးဒီး. 

ပကြၢ:း8းလရဒ်, 

ကြား8:န့ဘင် ဆီး, 
ပပူၤပျဲးတဂ်နုး. 

တဲဗုန်ပ၁:, 
ဝံ်နူဒ်ဘင်ပလိဂ်, 

တံးန့်ပတ်နး, 
ဒိးဗိနလ1ဝဂိၢ်ႈ 
ဝံ. ၁ မူက့ၤ, 

ဆူမူမိဂ်က္ခၤထိဉ်, 
လၢ?ပၢ်အတိပ်ပူနူဉ့် 

ကဓိၤက္ခၤ၀လိၢ်. 

၁၀၀ 

လ. 



၁၀၁ 

၃ 

ယူဉ်ရှူးအဘျုး. ၈၃ 

၃ အဘျးအဖိဉ်အါ; 
ပဝံးလၢခ်တင္မ့ 
အ8ၤ၆8ၤ၁ဂ် ဉ်. 
ပာ်ဖျါလၢခ်တန္ရဒ်, 
ပထိဉ်ဘးလ7"မူဝိဂ်, 

ဒိး၁းဝံ်ထိဉ် အီၤ, 
ပတိီၤလီၤကန္ပီက်ျ်, 

ဒိးဘါလိၤၤလိ. 

ယှဉ်ရှုးအမ်ၤ. ၈.6. ငာ 

၈ၢ်ယ့ဉ် မှူးစႈနမံၤရဒ်မႈ, 
ယဆဲ{်လဲ8၆်မႈလိၤ, 

ခ်ပ1ခဲလၢခ်ကနၢ်ဟူဘဂ် 
ယဆၢလဲၤတဲဘဉ် အီၤ. 

၂ ဝ့််ယာဒ်နကဲယတဂၢ်လုဂ်8{ဉ့် 
ယတၢ်အမှခ်အပၢ1, 



လံ်၁:ဝံဉ်. ၁7 

ယရုၢ်လၢ်တၢဒ်လၢမူခမိ{ 8၆, 
ပတၢ်၁ဧးခုခဲလၢဒ်. 

၃ ကယဲဒ်တၢဒ်လၢမိ်နါယ၁း, 
ယထံဉ်ဘ{်လၢနပူၤ1; 

တၢဒ့်းအဂၤမ့ၢ်အိဂ်ဘင် ထဉ်, 
ဃစဗုဘင်လဲတရုဒ်. 

၄ ယဝံးပတ7ၤစဘျုးနပိ ဉ်, 

တုၤတၢ်ဒံ8ဉ၆်ကိးယၤ, 

ဒိနတထူၤယ၁းတုၤလၢနိဂြ, 
လီၤ8ိၤက၁:ဝံဉ်နၤ. 

- - လုဉ်ရှ;ူးအတၢ်ဆဲ. . - 

၁ ယအၢယဒိ8၆ဉ်8ဉ, 

ယဖိီ်ယပဒ်ဘဉ်ဆဉ်, 
မှု ဉ် ကစၢ်ံလၢ1ယဝိ့ 

ခိ :ယတ်ဒဲးဘး. 



၁၀၃ ယှ််ှုးအတၢ် အဲ. ၅ 

၂ - တၢ်သဲဉ်ဆံၢ8ဉ၆်ကဲဉ်ေ၆းႈ 
တကြားအဆဲ်ယၤတဉ်, 

့်လ1ယဘာ်ခဲးစားအပ, 

့ၤလၢယိးလရုဂ်. 

၃ ” တ်ဆဲ်တိတ္ငံ ပဲၤအံၢ, 
“ ' ထုး 
အလှုဒ်အလၢ်ပငင္တံခ်တ္စဂ်က္ပံခ်) 

မိးႈတာံးတၢ်ဂၤဘူဉ်ဇါ. 

၄ ' ၈ ဥကမ 
န ၀းကညီၤယၤယႆာ်, 

မႈဗျးထိ{်ကနဘျုး နဲ့မှ, 
ိးဆၢယၤဆူ နထံး. 

ဂ၅ ယ့ဉ်မှူးအတၢ်သဲဉ်. အား နး 
ဘ' တ ထွည္ပြးန္ရ်နခင္စဉ်ယျညျး 

ဒိးဒိနတဒ်ိ်တၢ်န, 



၈ လႆာ်၁ဧ:ဝိဉ်. 

နမ1ယကဲပှၤထူးပှၤတိၤ 

နံ့ ၁ါမူဝိဉ် အတ်. 

စြ ယှ ရှူးသဲဉ်ယၤ ပဲ4အံၤ. 
ယဆဲ်ဆၢဘီၤဆံးအါ 

ယဒ္စဉ်ယ၁:ယန္ဒီၢ်ခိအံၤ, 
တဝင့ၤယတ္ဝ်အိၤဇါ. 

ခ့ ယဝှဲဒဉ်လိငဝ်ထင္မ 
တၢ်ဆဲဉ် မႈန1ၤယၤလံ, 

ယယဉ်ယတၢ်ခဲလၢ်ခဲဆူ, 
သခ္နဉ်ကမ်ိ{် ခီး. 

ဇ စ၈ဒဇ7နူဒ်ဘဉ်ယ၁+ 
ဒိန္ဝပၢၢဘဉ်ယၤထီဘိာ 

ဒွန္ဇလဲယ၇့ကမႈန္ဝၢ်, 
~ဒၤသိၤထူသီၤယိဒ်. 



၈၆ 

ဓဲ် ဆှးယ္ဦ် ငး. ဂ၆ 

မဲခ်ဆှးယ့ဉ် ရှူး. 

မဲခ်ဆှးယ် ရှူး. နာ့ 

၁ ကဝ်၁:ဘိယ္န{် ရှူးတဂၢ, 
ပမဲဒ်ဆွးဘီၤ1အလိဒ်ိဉ်ဇါး 
မူမိဉ်အဖိပတြဂၤဘ{်ဆဉ်း 
ပတြၢၤအဘျုးတလၢၢဒ်လၢ1ၤဘဠ်. 

တၢ်ခံးရဂ်နၤဝ့်မဲဒ်ဆှးဆဉ်ႈ 

့ၤပဒ်မဲခ်ဆုးပ၁းလၢ1န1, 
ထဒျှုးယ္နဉ် မှူးက ထၢ်ကဗိၤ. 
ပတိိာ်လၢတပ်ခံးခဲလၢဒ်လိၤ. 

ပၤအုဉ်က့ၤမိ်ကၤယၤက၈?်ႈ 
ယမဲဒ်ဆြးဘီၤအလိဒ်အိဉ်ဇါး 
အသိၢ်တအိဉ်မဲဒ်ဆှးဒ်အံၤ. 
လၢယတယူးတယ််အမံၤ. 

တချှုးတၢ်ဆါမဲဒ်ဆထြးတဝံဉ့် 
တၢ်အာဓဲဒ်ဆွးတၢ်စီတၢ်ဆုံ, 



၀ 

လ် င း္ဝိ် "၂. ၀5 

တချု:တၢ်နုးဝဲဒ် ဆွးတၢ်ရခ်, 
တဝ့ၤပဓဲဒ်ဆြးစင်ယ့ဉ် ရှူး. 

၁5 တချုးဃသ့အသ်ၢ််တဆိဉ့် 
တဒချှုးယထိဉ်ဘးလ"မူမိဉ့် 
တချှုးဃသဂူၤလရဒ်တဒ်ဖိ်ႈ 
ယဓဲခ်ဆြးအီၤၢတင့ၤဘင်လိၤ. 

ဧ ကယဲၢ်အလုဒ်အလၢ်အံ႔ ဒူ1, 
ယဓဲဒ်တဆွး,ယတိၢ်နူဋ်ရု်) 

ပၢနံ#ဘဉ်ဆဉ်ယယိးအထူဉ်, 
ဒး းတဲပျ  ထိ်အင့ဒ်န့်ဘူဉ်. 

ရရ လအ ဂလ အာလူ လလ. 

၁:၇ၤနှိန်ယဉ်ရ္အူး. 

၁းဖွ.စ္ခ5ယုဠရှူးအတၢ်အဲိမွစ္ပါ ၈,၆, 3 

၁ ၈ဒ်ယ္န်ှူးဇားနှံနူဒ်ယလ်ႈ, 
ဒိစ္စဇိစခတ်ခဲးဘး, 

နံင််နထံသ1လၢယဂိၢ့် 
ယ၁:ဝၤနၢ်၁ဇါ. 



၁၀၇ 

၂ၠ 

စ 

၁း ပ့ၤနိဉ်ယဉ် ရှုး. 

န ိးန၁နခစိဗန်အိမ္ပာ 
နံလဲးဘံါ1ထုကဖဠိ့ 

55ဘနၤနငိၤတဉ်စီဉ်) 
ယ၁ႈဗ့ၤ့််ဇါ 

လ~ၢက္ခၤ၁၀၇့ၤမနၤအသ်္လ် 
နာခငးထျ္ဝား 

က၀ၢၤလီၤ ဂဒ်တာ်််ာိၤိၤ, 

ဃ၁းဝ့ၤနာ်ခ့ဇၱါ. 

ခး ၁လုးထူံသ+တၤဆှုဉ် 
စဥ် 
ဒီန ထၢဦိးီမိးဌညါြ့ 
စ်မ အာ 

တဒ်ိးမဒူ္ယၢရညါထုူဉ်ာ 
ပၢ်ဇာန္ဟးယၤစါ, 

ဒိးဟိ်ခိ၆ဟူးခုၢ်ကွၢ်တဘူဉ်, 

ယ၁းဝုၢၢ်ၠဇါ. 

7 

ဗျ 



ဂဂ လႆာ်၁:းဝီ်. ၁၀၈ 

ဇ ကယဲၢဒ်တၢ်အိ{်လၢတိိဆံၤ, 

ယ၁းဝ့ၤနီဉ့်ၢ်၁့, 
ယ၁:အပ္ဒၤလှ်မှူးအင္ဂံ့် 

ယားဝ့ၤနှဉ်တ၁၃့. 

၁:စိီဆုံကစ်. 

ဂဂ ၁:5ီဆှံက၈်. ဂ.၄. ပး 

၁ ၁:ရုဂ်စီဆံမူ8ဉ၆ ထး, 
ကဓၢ်စာ,တဲကၤရၤရၤး 

ဟဲက0ၢဇၢ. 

၆၈ 

၂ တၢ်၁ရူးကမဂ်ဒီးပု1;, 

ခံးမိးပကဒ့််ညါဘဉ်, 
ဟဲကစၢ်ဇၢ. 

၃ တ်ခဲးတူဒ်တၢ်ခဲး၁းပှ1, 
ခံးမိးက၁်န်ဗီၢယဒ်, 

ဟဲကစၢ်ဇာၢ. 



၁၀၉ ၁းမီဆှီကဓ်. 

စုန 
ခံးပိးနုကဟ့်ိၢၤက္ခၢႈ 

- ဟဲကစၢ်ဇၢ. 

ပဒူ်ဝံ့းဗံံးဝါန့် 
ခံးပီးက၁းကညိီၤဟ့ႈ 

ဟတဲကစၢ်ဇၢ. 

တၢ့်ၤတၢဒ် ဝါလၤကပီ1; 
ခံးပုးကအါထိဒ်ဂိၢ်ထိဉ်း 

ဟဲကစဒ်ဇ, 

တၢ့်ၤဝါလၤကပီၤနူ်ႈ 
ခ်ကဂုၤထိဉ်အါထိဉ်က့ၤ, 

ဟဲကစ?်&7. 

ပ1အနုခ်တဇဂ်် ခဲလၢဒ့် 
ခံံးပြးအဲဒူ၆၀1ၢအ၁းကျာ, 

ဟဲကဓ?်ဇ7. 

ဂဂ 



၈၉ _ လႆာ်၁:ဝိ. ၁၁၀: 

ဧ ပဒူ၆8ိတဖဉ်ဒီး, | 
ခံ: ပုးအကနဒ်၇ၢ်ကီး» | 

ဤဲကျညျဲာ.. | 

~ (၉ ပဒူိဉ်ဖိကိးအဂ. 
ခံးပြးအတဂ္ဂဂ်ကနှဒ်, 

ဟဲကစ?ဇၢ. 

၁၁ ၁:ရုဒ်စီဆှီလ၇မူဒ, 
ကဓၢ်ဇတဲကူႈချုခှ. 

ဟဲကစဒ်ဇ1. 

၉ ၁:8ဆှိ. ဂ. လာ့ 

၁ ၁;စီဆုံစဧ1,1ကတိၤပစ၁:, 
ဥုးတိၱၤလီၤယၤလၢယ္ငၤဓဲဒ်ညါ; 

ကယဲဒ်ဘဉ်စားလၢတိဠ်ခ်ိဉ်ချှ1, 
၃ုးတးထိဉ်သ1ပ၁းခဲလၢဒ်. 

၂ နံမ1ကပီၤယ၁းတဘို, 
ခဲအံၤခုးပဲ႔4ထိဉ်တၢ်ကပီၢၤ+ 



၁းမီဆှံကဓဂ်. ၉၀ 

တၢ်လၤယဝ္မၤန္ကၢ်တၢဒ်လၢယွၤ, 
၃းစန််ယၤ ၁ဝၤ ၁၅. 

တဂ်စူဒ်တၢ်နှဒ်တၢ်ရှဒ်လဒ်နူ်, 
တဲဲုဥာညိုချက္လိာ်တတ့ၢ်; 
ဥုးက္ဇ်ထိဠ်ယ#လၢစပ်ယ္နဉ် ရှူး, 

ဒိးဒု:တန္ရယၤလာအဘျုး. 
)အအေအအအမျ 

၁း5ီဆှံ. င် ဂျ 

၁းစီဆုံဇၢ ၂၀၁အ၇8ိဠ၆်က၇;ႈ 

ယမၤတရီတပါနုၤ၁၇၆, 

ဘင်ဆဉ်ညိတ္ဂံ်ခီးသၤတဂုး, 
ပဲဒဉ်ကလိဒ်,က္ဇၢ််ယၤတကၠ့ၢ်. 
လၢပှၤနှၢ်ဘျုးတဖဉ်အတျါ 
အအၢကတဂၢ်ဝ့်ယၤတဂၤ 
ထိဘိယအိဂ်နုဘျုးနူ်8: 
ထီဘိယမၤကမဉ်နၤလိၤ. 



[၉၁ လ်ာ်၁:ဝႆ်. ၁၁ 

၃ တာ်ခဲးဘးဖိအခိ၆ဆၢဉ်ယၢ, 
့ၤ8းနတၢ်သိဉ်ဒ်ဉ်လၢရဒ်, 

ဘဉ်ဆဉ်ယ့်မှူးအဉ္ဇ်ဉ်၁တး, 
မၤပူၤမၤပျဲးယတ်ခဲးဘး. 

၄ တၢ်လ1ယ၆ိယဉ္စတဘူ၇်, 

ယ့ဉ်မှူးအဓိယစဆူ်ဆူ ဉ်, 
မၤစီမၤဆုံယ၁:ခဲအံၢ, 

ဒိးလဲၤ4ဆၢယၤဆူ ယွၤဂိၤထံး. 

ပြိ တၢ်စံးပတြဲာၤ. 

၉၁ ပတြၢၤယ္ဂၤ. ဂ. နှ 

၁ တဲ၁:းဝံဉ်၁ကိးဝၢ်ယွၤ, 
ဟဲ၁:ဆၢ၁ကိးစၢ်ယ္စၤ. 

၂ ၈ၢ်ထူအိဉ်လၢတၢဒ်ထိဉ်ိ, 
ဓၢ်ယွၤဆိးလ1တပ်ထိဉ်ထိ. 

၃ ဗ်အစံးထိဉ်အိၤတကဂ်ႈ 
ဗ်အပတြၢၤအိၤတကု်. 



၁၁၃ တၢ် 6ံနပတြ11. 

အြ 

င 

ပ 

၀ၢ်ထူလၢအဆုပ်ကၤပၤ, 
၀ၢ်ယ္ဂၤလၢ1အခ််ကၤပၤ. 

ဝံးထိဉ်၁ၢ်အဘျူးတက်; 
၀တြၢၤစၢ်အဖိ်တကု်. 

တၢ် ၁ါပတြၢ+, ဂု. 

၁! မူ 8လၢမှမိ င 

၂ၠ 

ကစၢ်ယွၤစံးထိဉ်ဂတြ"ၢၤ. 
တၢ်အိဉ်ဝဲလၢရူမိ၆်ထး, 
ဝံးထိဉ်ပတြၢၤကစ်ယ္ပႈ. 

ရၢ်ဒိးလါပတြၢၤစၢ်ယွၤ, 

ဆဉ်8ၤဖီဖိၤပတြဂၤယ္ငၤ. 

ထိ ဖိလံဉ်ဖိအယူၤ၁့. 

တၤခံတၤစီၤအဟးဝ့္မ့ 

ခု်ဖိၤညဉ်ဖိၤအဘိျိ၃ 

7. 



၉၃ 

ပရုဉ်ကန္ဒီၤဖိ၁၆်ခွါ, န္တာ 

၆၃ 
ပ 

လံ်၁:ဝံႆ်. 

ပ၁:ပှဒ်ဒီးပဖိ၁၆. 

ပၤအထူးဒီးပၤအပိ်, 
ပ8၆{3:ပစီၤပၤလီ1. 
ပၤခဲလၢဒ်န္က် ဝံးထိဉ်ယွၤ, 
ကယံၢဒ်တၢဒ်၁ါပတြၤယ္ငၤ. 

ရူ၆8ပတြဲ1ၤ. ဂ. 

ဘိဉ်လၢာမူမိဉ်တၢ်ထိဉ်ထီး 
ဘိဉ်လၢမူဝိၤတၢဒ်ထိဉ်ထီ, 
ဗ်အဝံးထိဉ်ထူတကာ့ဒ်း 
ဗ်အပဘြၢၤယွၤတက့ၢ်. 

အိ၆်လာဟိဠ်ခိလၢလဒ်ီ, 
အိဉ်လာဝံဒ်မိ ဉလၢလဒ်၆, _- 
မ်အဘိ်ရ်တတဒ်လိၤ, 
မ်အအိ{်ခုဉ်ထက်လိၤ. 

၁၁၄ 



၁၁၅ 

ဂူ 

မ္တီ 

_ 

တၢ်စံးပတြၢ+ၤ. 

ကစၢ်ယ္ပ္ဂၤပှိၤ5၆အတၢ်, 
ကဓၢ်ယွၤပိိၢဒဉ်အတဒ်ႈ 
ဗ်အခူဉ် အိဉ်က့ၤဝ်ပၤ. 
ဗ်အ၁းအိဉ်က္ခၤလဒ်ပ႕ၤ. 

တၢ်မၤတိ်, ဂ. 

တြံးဇၢႈအါးထိ်ဒဉ်န၁၈ 
၃ုးနူဉ်ကဟုတုဒ်8ၤပၤ. 

အကတုတုဒ်စီၤပၤဝဲ, 

ဝ့်မတၤတဂၤန္ရဉ်လဲ်. 

ကျၢၤစာ့အိးထိ်န၁:, 
ခူးနူဒ်ကညိၢ်တုဒ်စိၤပၤ. 

အကညိ်တုဒ်ီၤပၤဝဲ, 
-ခုစံးမတၤတဂၤလဲ{်. 

ကတုကညိဂ်တုဒ်စီၤပၤ 

ဓွ်တၢ်8{တု်ကဝၢ်ယ္စၤ. 



၉၅ လႆ်၁:ဝီႆ်. ၁၁၆ 

6 ကစၢ်ယ္ငၤတၢ်ပိိၤတၤပ္ပိၢ်, 

ဖ်အအိဉ်ကၤပၤ အံၤလီၤ. 
+ ထူကဓစၢ်ယွၤကစ်၇့, 

ဘိဉ်ဆိးလၢပကျါတကၠၢ်. 

၉၅  ပတြၢၤတၢ်တလၢ?်. ဂု.၄ `. 

၁ တၢ်တ့ိၤနန္ဂ််ယၤယွၤအံ1, 
လၢစ၁:ဝႈခဲဒ် ဖျးခံး, 

စကပတြာၤ. 
၂ ၈5ိ၆်တ်စကဲတဒ်ဒီး, 

တဆ်တ့ၢဘဉ်တဆိတိ, 
စက၀တြၢၤ. 

၃ စကူဉ်ထိဉ်တၢ်ဗ့ၢ်ကဲနူ်, 
၁ဖးလိၤတၢ်မ့ဒ်နူဒ်နူဉ်,' 

@ကပတြ~ၤ. 
၄ ကဒံဒီးကတိၤတကဲ, 

လၢစဒူဉ်ကံၢ်စ၁းလဲ, 
စက၀တြ"ၤ. 



၁၁ဂ တၢ်စံးပတြဲ1ၤ. ၉၆ 

၈5 လၢညါခိ၆လၢ ညါ ၁, 

၉၆ 

ဘိ၆်အဓိၤ၆ၤအ စ် စဉ်, 
စကပတြဲ~ၤ. 

ဒူ်ဝ့ၢအိ{် ၁းပ့်ကဲဒိး, 

ပတြၢၤၤနၤအနံ႔အပိ, 
တလၢ်ဘဉ်လိၤ. 

ခူ958ပတြၢၤ. ဂ. းၤအဲဦ၆. 

လ်ပ8ဒ်ခးအဂ်ီၤထႆး, 
မူိဂ်8၁:ဝံဉ်းပ်ံ. 
င််ပ၆ိ်ခ်ခးအမဲဒ်ညါ, 
မှမိ်ိ၁:ဝံဉ်၀ၢ်ယ္စၤ. 

၂ ၈်ယွၤတိ်လဂမူန်နၢ1, 
မူ၆ဂ်ဖိ၁းဝံဉ် ၁:ဆ-. 

ခံကျှ၁:ဝံ၆၀ဂ်ယွၤန်. 



၉ 

ဠု 

အမဲ၉လ်အောလရ အားရ္ဘာလ့အာလရ့ာလအဂရအဂအဂအအ 

၃ ကာ ိဆုံဝဲဒငဒီႈ, 

လႆ်၁:ဝႆ်. စန ) 

ဒံကျံ၁:ဝံ၆ဒဉ်ယွၤလီၤ. 
လိၢ်ပ8ဒ်ထူသွၢဆ့ဉ်နီၤ, 
မူဒိ်8၁:ဝံဂ်ထိဉ်အိၤ. 

၁:ဝိဉ်ယ္ဂၤ. ဂ. ၤက္ဂၢ်လၢ်. 

ယ္ရၤကဟုဒ8ဉ်ကညိၢအါ 
လၢဒ်ဖိဇၢ,ဆိမိ်တွဒ်ကွ်း 

၁ဘဉ်ခံသဉ်ညါတွဒ်းဝငး. 

ယွၤအဘျုူး8၆်အဖိ်ထိ, 

လၢဒ်ဖိဇာ,ဆိမိ်ကွၢ်သိၤ, 

ကွၢ်ခံကွၢ်ညါတကၢ်လိၤ. 

ပှၤမ့်တွၢ်ခံမ်ကွၢ်ညါး 
ဗ့်၁{လိၤရူဉ်လိၤအ၁ႈ, 
၁;ဝံ်် ၁ဒ:ဆၢပတြၢၤယ္ငႈၤ. 



၁၁၉ 

ဂ 

~ 

တၢ်စံးပတြၢၤ. ၉ဂ 
ရအ လလလ ၉၉ ရဲ 

ထံဉ်ယ္ငၤဘျ စယ္ငၤမိအါ ဒိး, 
၁းဝံဉ၆၁းဆၢထိဉ်ဝဲလိၤ, 
း၀တြာဂၤဝဲတတိယူဂ်ပ်. 

ယွၤအဘျုးအဖိဉ်အါဝဲ, 
တ၁းဝံဉ်ဲ အိဉတကဲ 
တပတြၢၤတအိဉ်ဘဉ်ဝဲ. 

ပတြၢၤယ္ဂၤ. ဂ. 5းက္ပၢလၢ်,. 

ကစၢ်ယွၤအကူဒ်8{5က-, 
ကဝၢ်ယွၤတနဒ်8၆်ကာ; 
ခံးထိဉ်ပ၁းခှဒ်ယဒၢဒ်း 
၀ပတြာၤပတဟိ်ကျှာၤ. 

ယွၤဇံ7ႈနံကလုဂ်ရှဒ်မႈ, 
ယွၤစာ,နကထါရှ်မႈ, 

ပှၤလၢဒ်၁:ဝံ် ထိဉ်နူ႔. 

ကစ် .အဓိကန္စဉ်. 



၉၉ 
ပ 

အခူဉ်အအ~ဂ့ဒ်ဘိ{်၆း, 
အ၁:အဝိမ့ၢ်ဘိဂ်ခီး, 
အထုးတ္ဇံဒ်အယၤတွံခ်~ိ+, 
ဟ့်ီၤအခူဉ်ဝ့ၤားတိ. 

ကဝၢ်ထူဇၢ,ပကစဂ်, 
ကဓၢ်ယွၤစၢ%ပကစ်, 

ခဲအံၤပ၁:ဝံ၆ဘါနၤ, 

အအံးထိဉ်ကွၢ်လိၤက့ၤပှ+. 

စံဉ်တဲၤ. ဂ. ၆ၤ၁ဉ်အူဉ်. 

ထိဉ်၁ရိဒ်၁:ဝံ်၀ၢ်ယ္ငွႈၤ, 
ထိဉ်8ၤမိၤ ၁:ဝံဉ်ဝၢ်ယ္မႈ. 
ပမ့ၢ်၁:ဝံဉ်ကဝ်ဒီး, 
ကစၢ်ဇၢ%ဒီကန္ဦ် လီၤ. 

က၁်ဇၢဝံ၁:၃ူၤဒီး, 
ဒီကန််ပကလုဒ်လိၤ. 



တၢ်စံးပတြၢၤ.- ၁၀၀ 

”ထိဉ်ဘူဉ်ဘိိဉ် ၁:ဝံဉ်ဝန်ထူး 
၀ၢ်ထူအပျဲၢ်ိဂ်ဇ္စၢ်ပူ. 

တုၤဝံ~ီတူဒ်၁ရိင်ဒီး, 
ဒိကနဉ်၀ၢ်ကလုဒ်လိၤ. 
၈ၢ်ကလုဒ်ပဗ့်ကနဉ်ႈ 

- မ်ပတိၢ်နှၢ်ပဒံး၁်. 

ပတြၢၤက၈ဂ်. ဂ. ၄. 8ၤ၁ဉ်ဆူဉ်. 

ယွၤအရှဲၢဒ်ကလုဒ်၁မိ့ 
အိဉ်ရခ်အိဉ့်ၤဘဂ်ဲဖိး, 

ပဝံးထိဉ်နၤ. 

လၢတိ့်အံၤရုဒ်တိးဂၢ, 

ပကဝံးထီ{ဉ် ၁:ကစ်း 
ပငံးထိ{်နံၤ. 

ကုဒ်ဖိပတြ7 1က၈ဂ်တႆ ႔1. 

၈ၢဇၢ,ဟံးကၤစဉ်ပ1အံ1, 
ပ္ဝံးထိ{့် နၤ. 



၁၀ဒ လ်ာ်၁:ဝႆ်. ၁၂၂) 

၄ လၢတိ်ခိဝ်ပတြၢၤဓ်ဒီး, 
၈ၢ်လၢမူမိအတွဒ်လိ1, 

ပဝံးထိဉ်နၤ. 

့ၢ်ဝံးထိဉ်က၀ၢ်၁:အံ1, 

ဆိမိဉ်လၢအဓိအဆ်ံ, 
ပဝံးထိဉ်နၤ. 

တၢ်ပတြၢၤ., ~». 

တၢ်8{်စၢ်ယွၤန္ဦဉ့် 
ဒံးပတြၤၤတကာ် 
တၢ်ခိဉ်လၢမူကီ, 

'တၢ်လၢတၢဒ်ထီ{ဉ်ဏီ. 

ကယ္ဒါၢ်အဒုးဖိ, 
ရၢ်ဖိ [လါ ဖိၤ၃်ႈ 

ဆဉ်လၢကပိီၤခ္ခ. 



၁၂၃ တၢ်စီးပတြဲ1ၤ . ၁၀23 

၃ မူဒ့်အမူပိ{, ~ 
ထံလ~မူကဗိဒ်, 
ကယဲဒ်အဆံ+နန်ႈ့ 

ပတာၤယ္ငၤတက်. 

၄ တၢ်အိဉ်လၢဟိဠ်ချှ. 
ပတြၢၤယ္ငၤခဲလၢဒ်) 

ကယဲဂ်တဒ်ပူၤယိဒ်. 

၅ ကယဲ်တၢ်ဝ့ဉ်တူ, 
ကယဲၢ်တၢ်ဟဲ ဂူ ;, 
ကယဲဒ်ကလံ(ရှၢ်ႈ 

ကယဲၢ်ိ်ဂီၤရၢ်. 

ဇ ကယဲၢ်ကဓ၈-ၢ််ၤ, 
ကသဲၢ်တၢ်88၆်, 
ကယံၢ်၁့်လၢ၁၆; 
ကဿဲၢ်2ဒီးဝဉ်. 



း ကဆ 

(၉) 

လႆာ်၁:ဝႆ. - ၁၂၄ 
လူလူ အဂလရအလူအလ့လအာရှ.အာလအဂအဂအဂ 

ကယဲဒ် တၢ်အ327,.' 
ကယဲဂ်တၢဒ်အငွါႈ 
ကယဲၢ်တ်ဖိ၁ၢဒ်. 

ကယဲၢဒ်ထိဂ်ဒီးလံ{်ႈ 
ကယဲၢ်ယူၤလာခံး, 
ကယဲၢ်တိ်စီးပၤ, 
ကယဲ?အခံ့ပှၤ. 

ကယဲၢ်ပ8၆8:; 
ကယဲၢ်ဝံဉ်ညီ်က္ဗိၢ 
ကယဲ်ရှဉ်ကနီၢ, 
ကယဲဒ်8ဉ်ထိဉ်ိ. 

ကယဲၢ်ပ၁:ပှၢ်, 
ကဿံၢ်ဖိ၁၆?် ဒွါ, 

ကယဲဂ်တာ်ဒူး၁ါ;, 
ဝး ဆီ်ပတြဂၤယ္ငႈ. 



တၢ်စံးပဘြ1+. 

၁းဝႆ် ကိး. ဂု. ၅. 

၁ : တဲခံးဝံ၆၁ဗားဖယ္ဂၤ; 

လၢအတဲ့လိၤပဒ်ိၤပ္ပ1, 
တၢ်၁:ဝံဉ၆်ကရဒ်အန်, 

ကဲခ၁းဝံ်တာက 
မၤကဒီးယ္နဉ် မှ;ုးတဂၢ, 
လၢအဟဲဒ်းခံအ၁၇?, 

မၤပူၤတွံခ်ပတဒ်ခဲးဘး 
တဲးဥန္စဝ်ဉ် တာ်. 

၁:စီဆံကစၢ်တဂၢၤ, 

ဟဲလီၤမၤကပီၤပ၁၈, 

ဆွာ ထိဉ်ပၤ ဆူမူမိဉ်ထး, 
ဟံခ်ဲးဝ်္ဇာထ္ကဏီ. 

ပ်ိးဖိဒီး၁:စိဆုံ, 
ပကဓံးပထြ၇ၤခဲ အံ, 
ဝံးပတြၢၤအီၤတုၤပဒံ, 

ဟဲ၁:ဝံဉ်တတု့ၢ်း 



၁၀၃ းလိ်၁:ဝိ်. ၁၂၆ 

၁ လၢယ္ဌၤအသ်ဒ်ပစိဒ်မဲဒ်ညါ, 
ဟဲတိၤလဇီၤဘါ ၁တိးတက့ၢ် 
တၢ်ထိကတာၢဒ်မ့်လ7+စ်ယွၢ, 
အုဉ်ခိဉ်ပၤ၃မၤဂီၤပၤ၃. 

၂ လာဒီိ၀ကဲထိ်လၢအဂုး 
၀8၆ ထၱ္ဆ်လ1ၢအဓိကဖိၤ 
ဒိးတုၤပလိၤကမဂ််ဘိၤနူၤ 
မၢလိၤအဖိဆုဉ်ခိ်ပၤလိ. 

၃ ဗ်ခ်နဉ်ဒီးပ၁းခုမး, 
ပတဲ ၁းဝႆိန္သဘျှုးနမိ်, 

၁:ဝံဉ် တလၢဒ်,.လ1အံၤတစာဉ်း 
က၁းဝံဉ်ခံးသီၤထူလိၤယိဒ်. 

၄ `ဉ်န်ဟိဉ်မိ ဉနုတၢ်ဆဲ်ပှၤ, 
ယိဒ်န္ဂလရဒ်နဘျုူးနံဖိဉ်ႈ 



၁၂ တၢ်စံးပတြ1ၤ. ၁၀၄ 

ကျၢ 1န်မှုမိဉ်နတၢ်ဝံးပဒ်, 

ဒယ်ထဲ မိးလီၤထူသ်ၤယိဒ်. 

၁၀၇ ခံးပတြ1ၤတၢ်, ဂဂ. နာ့ 

၁ ဟဲစီ1ခဲလာ်,ဟဲ ၁:ဝံဉ်ထိဉ့် 
ဝံးပတြာၤယ္နဉ် ျူးအမံ1, 

့ၤပအဲဉ်အီၤဝ့ၤပက္စံ ာ,. 

ုးပစူၢဒအိၤတုၤပဒံ. 
ဝံးပတြၢ1အိၤ.ဝံးပတြ1ၤ အီၤ, 

ဝံးပတြၢၤအီၤတုၤပဒံ. 

ူ့ၤပဘဲ် အိၤ,ဝ့ၤ၀တ္ငံ အီၤ, 

့ၤပရူၢအီၤတုၤပဒံ. 

၂ ဗ့ဒ်လၢမူမိဉ်အကဝဒ်န့်, 
လၢပဂိၢ်က ဘပ. 

ထုးထိ်ပၤလ1ကုဒ်အင်္လၢ်နဉ် ) 
မၢပၿကဲအပှဲၢ်အဘိ{်. 



၁၀၄ လႆာ်၁:ဝီႆ်. ၁၂၈ 

ဝံး းပတြ1ၤအီး,ဝႆး ပတြၢၤၤဘီၤ, 

ဝံးပတာၤတစိၤပ၁:, 

တုးထိ{်ပၤလာကုဒ်အင်္လ်ီး:, 
မၢပကဲအပှဲ်အဘိ်. ' 

ဒု တူုၤယ့ဉ်ရှူးၤထဂဉ်၁မူထံ{၆်, 
ကူၤထီဉ်ဆူအပဒ်အခိ်, 

၁းပ့ၤနိဉ်ပဂိၢတန်ဘဂ်း 
ဥတၢ်လၢ၀ဂီၢ်ထိဘိ. 

ဝံးပဘြဂၤ~အီၤ,ဝံးပတြၤၤဘီး) 
ဝံးပတြၢၤအိၤတုၤပဒံ, 

၁:၇့ၤနိဉ်ပဂိၢ်တန္ဝ်ဘဂ် 
ဥတၢ်လၢပဂိီၢ် ဆီဘိ. 

ဗ်န္ရ်3းဝၤလ1ပဘါ အီ, 
ဆဲ အိၤတွံအီၤလၢဒ်ပ၁:. 

တုၤပငိဉ်ဘးလာအအိဂ်ဒီး, 
ပကဘါလိၤ၆ၤလီၤဂ်. 

-) 



ဒ တၢ်စီးပတြ11. ဒဝ 
ရမလ လာလာလာ 

ဝး ပထြာၤသိၤ, 1 ဝံးပတြၢၤအိၤ, 

၁၀၅ ~ 

ဝံးပတြ1ၤအိၤလၢဒ်၀၁:. 
တုၤပထိဉ် ဘးလၢအအိဂ်8:, 

ပကဘါလိီၤိၤလိ စဉ်. 

ကဓၢ်ယူ် ရှုးအတၢ်အဲဉ်. ဂ. နာ. 

ကစၢ်ယ့်ရှုးအတပ်ဆဲဉ် ၃1, 
၁:ဝံဉ်၁း၈1လၢကလုဂ်ရှဒ်) 
5်ကလံၤပ်ိလၢ1 ဟါ တိ, 

ခ် ပၤလၢမူ၁:ဝႆ်် သိးလိၤ . 

ခ်တၢ်ကငဥံလၢဂီၤတ“, 
လီၤဘ{်တိ့်မိဉ၆ကုဒုလီၤ. 
ခ်န အခိးခုဘါတၢ်8;% 
ဘါလၢကလုဒ်ကဝုဒ်လုး ၆႔, 

ခ်ရၢ်ကပီၤစိဆံဒိႈန့့် 
မၤဝိမၤဆုံ ၃၁းတက်) 

မြ 



၁၀၆ 

၁၀၆ 

လႆ်၁:ဝႆဉ်. ၇. ၁၃၀ 

ခူ်8၁းထိဉ်ညိကွံာ်ချုချု, 

ဒူ်ဝူၤ၁းဂူၤဟႆးနူါတက်. 

ပတြၢၤယ္ဌၤ. ၅, မိၤက္ပ္ဂၢ်လၢ်, 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်တၢ်တိသ်ၤဝဲ, 
တုၤယဒခံဃကဘါယံ. 
ယွၤဝံဉ်ညဉ်တၢ်လိၤဘဉ်ဒီး,, 
ထုၤယဒခံသကဘါ ဒီၤ. 

လၢယိဂ်ခံးဃသဆိးခံး, 
ယကပဘြာၤကိးရုဂ်နံၤ. 
လၢယမဲခ်မူယ၁း၀း 
ယကပတြၤၤ တိးနံၤ1နၤ. 

တုၤဗ့်တၢ်ကိဘ{ဉ်ယၤဒီး, 
ယကာ့်နဉ်တိးသ္ဂၤလိ1. 

ရ ၃ တုၤတာ်ဆသူးဘင်ဆါဘဉ်ပၢ, 
ၿကာ့ဉ်နှိဉ်ကိးထိဉ် ယွၤ. 



7 
၁၃၁ တၢံ စံးပတြၢၤ. ၁၀၅ 

၄ တုၤယကဒံတ္ခ်အခဆ၇, 

၁၀၅ 

ယတ၁းပၤနီဉ်ယဲလ+ၤ. 
ာထုၤယ၁းကဟားထီိ{်8#;; 
ယကဓံးထိဉ်ပတြၢၤၤလီၤ. 

ယွၤဝံဉ်ညိဉ်တၢ်ဘဂ်ဂူၤမႈ, 

ပငကပဘြၢၤတဝိၤယၤ. 
ယဆ့့်းဘျါ့့်ၢ. 
ယက၀ပတြာၤဒဉ်ယ္ငႈၢနဉ်. 

စံပတြၢၤတၢ်အဲဠ်တလၢ?်. ၈.ဂ. မာ 

ပၢ်ယ္ငၤဇၢၢဗ်၀ၢ်အဲဉယၤဒီး, 

မပူ; ဘား 

ဒူ်ခု၁းရတ္ခ် ၁တးပီး, 
ငံး ပတြၢၤတလၢဒ်လၤတဉ်, 

လၢယဝံးပ၁တြၢၤအဖၢရဂဒ်) 

ဒုးပတြၢၤိဉ်ယၤတက့ၢ်ၤ 



လံ5၁းဝႆဉ်. ၁၃. 
မာလ လာလအာလအာလအလအာလၢ ၃ 

ဗ့််တမၤစ1ၤယၤတဒုနူ1, 
မၤဒဉ်ယဲအံၤမၤတင့. 

ဝံးပတြဂၤပၤလ1အဗုယ1, 

လၢယ္ဟဟးဖ်ျီးကျှယာ်ယိဒ်,. 

လၢ တာ်ဒခံအကျှထံဉ်န့်ယၤ , 
ဆွၢက္ခၤယၤနူ်ဆူအဘိဂ်,. 

ဖ်ယာဒိခဲးဘးအိဂဲအါမှ 
ရာ်ပ်ဉ်အူယဝျှံ18ဉ်မႈ,. 

ကုၢအဇုးပျါထိ{်ထျု်ုညါ, 
တၢ်ဝျှံၤယဲဟတါမူၤ ဟါပ?်. 

ဘင် ဆဉ်ဒီးအဘျုးအဖိဉ်အံၤ, 
မၤဖုါယဲဒဉ်လၢဒ်တင့, 

ယကတိၤလီၤလၢနဒိ်ထႆး; 
တၢ်တမံၤအံၤယက ဥ. 

ဝံးပတြ1ၤနၤဗ့်တလ7ဒ်တဉ်, . 
မၤပ္ပဲၤထိဉ်ယဘဒ်ဆဲဉ်8:, 



`၁၃ဖ တၢ်္ဂံထုကဖုဉ်. ၁၀၈ 
အကလ လာလာလာ ဂရ္က လမျ ဗလ အအ" 

တူၤပဝဟဉ်ယ၁း၆ မများ , 
လူ1န၁း ၁းလိၤထူလိၤယိဒဲ. 

အီ့ အရာ 

တံၢ်ထုကဖဉ်._ 

အ တၢ်ထုကဖဉ်. ~ ဂူ့ ပြ 
၁ းိဠ်လၢမူ5ဉ်ပ် ယ္ပၢဖာႈ 

အိဂ်လၢမူ8ဉပဒ်ယွၤ0ၢ, 
တၢ်ဒ8{်ကဝၢ်အမံၤနူဉ်) 
ဗ်ပၤယူးကာ့ၤအီၤတက္ခၢ်. 
တၢ်ဒ်ကစၢ်အ၁းန္ဝ်ႈ, 
ဗ်ပၤယိဉ်က္ခၤဘိၤတက့်. 

၂ ကဝ၀?ၢ်အခူအဝ့်နဉ့် 

ပ်အတုၤက္ခၤတ့်တကၢ်. 
ကစၢ်အဘိအရှု်န္ဝ်, 
ဖ်အဟဲက့ၤတ့်တကၢ်. 
ကစဒ်အခွမူခိဉ် ဖ့ 
_ခ်မၤဘဂ်နဒ္ဒ်အဒိး. 



စ္တ 

လံ်၁:းဝံဥ. ၁၃၄ 

ခ်မနၤတဉ်န၁းအဝိး. 
ဟိ််ိ််ဖခံး:8းနု်. 
မ်အမၤဝၢ်ကီးတကၠ်. 
ပံခ်ခဉ်8ခံး3:8&းန်, " 
ပ်အမၤဝၢ်တီးတတူၢ်. 

ကခၢ်အထူကဖဉ်. ဂ. * နွ. 

တၢဒ်လၢပဘုဒဉ်အိမ်ပ၁:; 
ခ်ကလာလၢရၢ်မဆါ. 

တၢဒ်လၢပဘု{ဉ် ဘိပ၁း. 
ခ်ကပဲ႔လာၢရၢ်မဆါ. 
ဟ္ခာ်ိ1ဒူ၆်ကညိၤက့ၤပ္ပ+. 
ဟ့််ိၤ၁:ကညီၤက့ၤပႈ. 

ပၤဂၤမၤ၁ရူးပှၤဇီး, 

ခပပျါ်အ၁ရူး3:, 
ပ့%ဂၤမၤကမဂ်ပ္ဒၤဒီ& 



တၢ် ထုကဖဉ် င ၁၁၀ 

ခိပပျၢ်အကပဉ် ဒိး 

ပဒါမဲ့်မြဲနမိဏ္ကန် 

ကး 

လူပစိထိဉ်တၢ် 

လဲလ 

ဆူက မၤ၁ဆဉ်တိ 
၃အအန်ပအာဝ 

ဒ္စဘားတပ် န 

သး 

၁းကညိၤ စ စ မာ က် ဂ, ခိနက္ဂါလၢ်. 

က န့္ဝိ်ဲယ11 

ညိုငက္ကငု ဒ 

ပလုဉ်ယွၤကလုၢ်လ စ င လုၢ်လ-ိ 

နစဉ် ရိတ် 

တူၤ၀ဝဲလၢတၢ် | } နံးတၢ် 

သာ ပ 



၁ဘဘ လံ်၁:ဝႆ. } ၁၃၆ 

`၁၁၁ 

ကုၢ်အတာ်ခဲးဘးအံ1နံ11, 
ကစၢ်စ့်လိၤတွံခ်စဲ၁1{၆. 

ပၤမၤကစၢ်ယွၤကမဂ်ႈ, 

နာ် ဗိနယၢ်လီၱ1ပ ၁, 
ပၤဝ့််ကညးကစၢ်ယွၤ, 

ၿတၢ်ခဲးတးယ္ပၤကဝျှ်. 

.ဘါထုကဖဉ်. ဂ. 1ပးလး. 

ဆုးလိၤမိ်ဘါကဓဝ်ယ္ပၤ, 
ပၢ်ယ္လးဇးဒနဏ္ယူသိမ 
ဆုးသိၤမိ်အါဝိဉ၆ပ်၀ 
ပၢယ္ငၤစၢ,ခးကညီၤက. 

အစိ8ဉ်ကပီၤ8၆ကၢ, 
ကုၢ်ဖိယၤစံးထိဠ်ပတြ7ၤ. 
အ88၆်ကမီၤ၆၆ပႈ, 

ကူၢ်မိယၤဝံးပတြဂၤယ္ငၤ. 



အ ၃ တၢ်ထုကဖဠိ. ၁၁၂ 

၃ ဘါထီဉ်ယွၤပယူဒ်ပယူဒ်, 
ယွၤအိဉ်လၢမူအနုင်ဟူ, 
ဘါထ်ဉ်ယွၤ၁က္ကၤ၁က္လ္ထ+ၤ 

ယွၤ အိ်လၢမူအထံဉ်က့ၤ. 

၁၁၂ ကညးယ္ဂ႔. ဂ, ခိနက္ဂၢ်လၢ်. 

၁ ကစနိးဆူဧစနန္ဟဒ် ၆၄ 
ကစၢ်ယွၤစ7နတဂ်ရုဒ်, 
ပစ္စကညးနၤအံၤ နူ1, 
ဟ့ဉ်လိၤပတဒ်ခု{်တၢ် ဇူ 

# တၢင်အရဉ်နစ္စ ဓာတ 
ဘ်ဆရဒ်နှမ့္ဟတ့ညြ 
၀ကစၢ်ယွၤကစဂ်ဝူ့ 
၀မၤ၀ဲဒဉ်တဝ့. 

ု ကျြီး) 
ကစၢ်ဇားပခဲးဘးအါ. 
ပစ္စကညးတၢ်လၢနႈၤ, 
ခာညီၤး၁းကညြီးပး 



၁၁၃ လံ်၁:ဝီိ. ၁၃၈ 

၁၁၃ ခဉ်နှိဉ်၁း. ~. ဓီၤက္ဂၢ်လၢ်. 

၁ ကစ၈ဒ်ထူဇၢ,ပကမဂ်, 
ကစၢ်ယွၤစ1%ပကမဂ်, 
ခဲအံၤပ၁့်န်ပ၁း, 
ပဆုးလိၤမိဉဘါထိဉ်နၤ. 

၂ ပတၢ်၁ရူးတၢ်ကမဉ်, 
ပတၢဒ်ိ8(ၤတနဒ်ပ၀း, 
ကစၢ်ယွးဇာ,ကစၢ်ယွ1, 
စွ််ၤဆှဉ်လီၤပျ်ကွံဒ်ပုၤ. 

` ၃ စံ့ဝ့ါတစ်လိၤက္ကွခ်ဒီ 
နဲ့ တငျဒ်ဘ် ရက်စ 
ကစၢ်ယွ္ငၤဇၢၤကစဒ်ဇီ, 
လရဒ်ပကဘဉ်တူဒ်လိ. 

ငှ လရဒ်၁၃ုဘဒုးတုဂ်ပှၢ1, 

တၢ်စိ{်၃တခုးဘဉ်ပ္ပၿ 



၁၃၉ တၢ်ထုကဖဉ်. 

ကဓၢ်ယွၤဧ7,ပက၈်း 
ဒုဉ်ကညီၤ၁:ကညိၤပၤ. 

စ္မတၢ်. ၈. 

၈ၢ်ဇၢ,နဝ့််တခ့််ၤယၤ; 
ယဝျှ်ကွံခ်နၤတင္စလၢၤဘဂ{်, 

ဘဂ့ဂ်ဒ်လဲ၆,ယဟးစဂီၤတ့့် 

ညိတွံဒ်ညိဖျးနကျၢ်တဝ့ၤ. 
ခဲအံၤယဟဲ တီၤလိၤမ္မတဂ့် 
နစးယဝံ1အသိဂ်အိဂ် ငါ့ 
အငသိ္တ္ဆၢတအိဂ်န၃််ညါလံး 
ပၤအၢပ္ပၤဒီနကုဂ်ယၢ အံၤ . 

လၢထံးသာဒီယတိဒါနၤ, 

ထီဘိယပၤ၁{ျးကပင်း 

လာခံယထံဉ်,ယတာ်ခဲးဘး, 
ဒးဂုဒ်၃်နိုဉ်8ိနယၢ်ယ၁:., 

၁၁ 



၁၁၅ 
၆. ရလ လလလ လ မားလ၃%~ 

ပီး ကဝၢ်အဘျုးအဖှိဉ်တး 

၁၅ 

ရော ခ ရဲ 
ယအုဉ်ယ၁:းလၢ၈စ်မဲဒ်ညံါါ 
လၢ1ဃကကဲနုခ္စနုပုၤ. 

လၢနံ့၆လံၤလထံၤတုၤလီၤခဲ အံၤ, 
ပယဘင်တၢ်လ့၀စီအါမံ1, 
ဘင်ဆဉ်ကစၢ်,အဘျုး၁တ# " 
.ထဒူ၆ယ၁းတဟားဂီၤဘ်. 

အါပူၤအါဘိုနဆိ{် ဝ ၤယၤ, 
ခဲအံၤနညိကံခ်ယၤခ့ဇၱါ, 
သတဲပ္စၤဘဉ်ယ္န် မှူးအင်ၤ. 

ညထွံခ်တစ္ယခ့ဉ်ညါလံ. 

- 'တၢ်ထုကဖဉ်. 6 ဠု ပ္စ 

ထထုကဖဉ်ခဉ်လဲ, 

ကိးဘိုလၢဂိီ [၉၅ 

ဘ{င်ဆဉ်ဒီးလၢဒူ်တံဒ်၁းလဲ, 
_ယဘါ၁ပ္ပဒ်တၢၢ်ဇ. 



၁၄၁ 

~) 

၁၁၆ 

တၢါထုကဖဉ်. ၁၁၆: 
အလ အားဲ%လရပလအလူမလူာလ လာလာလာ လအ. လ လအလမာလဂလ.- 

ဝ့်ဘါထဲထးမိ{ဠ်န္ဝ်, 
၁းမ်တလဲၤစုဒ်ဘဂ်ႈ 

တၢ်ဒိ်ပၢ်ယွၤကနဉ်တင္မ့ 
တည္လိုခဲ့ဝဲးပ္ပါလာၤဆင္က် 

တချုး၀ထုကဖဉ်,. 
့းလၢခိမိဉ်ာ်၀71; 

အျ်ညသဲ္ဦးဘါခဗ်းအါဲ့ 
ဒိန တၢ်တုၤအလၢဒ်. 

၈ၢ်၁:ဘိ၀ၢ.ခဲအံၢ; 

ဓှးဗူပၤဘ {နှ ၁ 

တၢ်လၢယကြၤ"းန်ဘ{် တမံ1, 
ခုးစွနါယၤ၁ဝ်. 

ဘခ္ဝတၢ်, ဂ. 81၁ဉ်အူဉိ. 

စၢ်ယ္န္စဉ် ရှူးဟဲလိၤဟဲ လၤ, 
ဟဲလီၤပြဲးက့ၤပၤကညီ. 



၁၆ လဂၤ လဂၤ 

၁၁၅ 

လံ်၁:ဓိဉိ. ၁၄} 

စၢ်ယ့ဉ် ရှ,ူးဟဲလ်ၤအငဲႈ 
ဟဲ ဝံးဘ{်ကလုဒဂ်တိနဲ{်. 

ပစ္စၢ်န််ကလုဒ်ခဲအံ1, 
တၢ်ကခုကရဒ်ခဲအံၤ. 
ခ်တၢ်ရုဉ်ကအိဉ်ဝဲဒီး, 
၀ၢဇၢ,၁းကညိၤပှၤလိ1. 

ခိ@ၢယ္ငၤ၁းကညိၤဒီး, 

ပယၢၤထီိဉ်တဘိၤယူဂ)5်မ်ိ. 
ခ်ကယာၤထီဉ်ဘိးရုၢ်ဟါး 
ဝၢ်ယွၤစဂၢဘိးထိဉ်ပ၁:း. 

(မအမ မအ 

၁၃ဉ်ခိုဉ်ထိဉ်ယၤ, ၈. 6. ` 

တၢ်ဝ့ၤခဲလၢခ်အကစၢ်ဇာ 

ယတွၢါထိဉ်လၢနၢန္ရ်, 
ယဝ့ၢ်ဘ{င်8းလ1တဒ်အအ7ၢ; 

၃်န်ထိဉ်ယၤတကာ်. 



တၢ်ထုကဖဉ်. 

” ယမ့့ဒ်စိဉ်လိၤပပတၢဒ်ကမဉ်, ” 
ခီးခူ၆အုး၁:ထုးန် 

ခ်ယကဗူၤယတာ်ခဲးဘး, 

ခန်းက. 
ယဝ့်ဘဉ်ဒုဠ်ဒွဲ၆် လ1န၆8, 

မီးဘင်တၢ်တိၢ်တၢ်၇့ၤ) 
ခံးိးယ၁းက ကျၢၤအပိး, 

ဝဉခှိဉ်ထိဉ်ပဒၤတကၠါ်. 
တၢ်ပီတၢ်နးမ့်တြိယကျျ, 

ကဟးဆွဲးမ့ၢ်တင္မႈ 
မၤအါထိီ်ံက္ခၤယဂံ်ယဘါ; 

၃ဉ်ရိုခ်ထိဉ်ယၤတကါ. 
တုၤတပ်ခံ8်တဲ အိဉ်န1, 

၆5ပကကၤဝဂူၤဝ့, 
ဟထံးစင်ယစု,ပၤရုဒ်ပ၁၁:, 

ခှ််နာ် ဝိာ်ယၤတက့်. 

၁၁၈ 
` 



3၁>အ၁ဇ 

{ 

! 
လာ်၁:ဝႆိ်. >၄၄: - 

အရာမွ လ၄္ဇင္ဓာလ 

ဇ မီးဘထုၤယထီဉ်ဘးလ7-နအိဂ်, 
ဒိံးပတြၢၤနၤနူ်, 

ဃသဘိဉ်လၢ ပၤဝိဆံအဝိး 

၇နာ်ထိဉ်ယၤတကု့ၢ်. 

၄းပ၁ဒ. ဂ့ မာ 

ကဓၢ်ယွၤဇၢ1ယမၤ တဘ 
ခဲအံၤယကမိးယ၁:. 

လ7ၢထံးယတိၤလီၤလဲ, 

ဆုးယခိဂ{်&းပိခ်ယဓဲဒ်, 

ယကကဲနဝျဲၢ1နဘိ်, 
`လူ1န၁းသိၤ8ၤလီၤထိ.. 

မၢ၁:ရဒ်စိဆုံက၈်; 

ဟဲမၤဝၤမၤ ဝါသ၁:, 
မၤဟါမင်တၢ်အၢတ်ဌီ့ 

တူၤပစစိဆှံခဲလၢင်လိၤ. 



၁၄၅ တၢ်ထုကဖဉ်. 

_ စာကဲနုဂဲဲၢနဘိ, 

လူၤနု၁းလီးၤ8ိၤလီၤဏီ. 

၁၁၉၉ အါယုတဇဉ်အကံိဒ်. ဂဂ 

၁ စ့ဘါထုကဖဉ်လ"ဂီၤဂီၤ 

ဘံါကဒီးရုဂ်ထူဉ်အခါ) 
ုယ္စၤထံ{ဉ်နလၢရၢ်ဟါလိ 

၁်ိုင်တၤယွၤလ~ရှဒ်နၤ. 
ပဒ်စီဆံနူဉ်န၁း3း, 

၁းကွံတီဉ်ခိ၆တၢ်တဝုၤ 
ၤလဲၤ1တ31ဆုးလိၤန္ဝိဉ် 8 :, 

စဘါထုကဖဉ်တကၢ်. 

၂ ဝူ်နိာ်ထိဉ်နဘူးနတံၤဒိႈ, 
> ပ19ဲ၆နၤခဲလာ်ခဲဆူ; 
၇နှထိင်နဒု်န္ဝါ8,, - 

၁၁၉ 

စတၢ်လၢအဓ်ိန်တက္ခန့ 
. ၀ 



၁၂. လံ်၁:ဝီဉိ. ၁၄၆`း 

လၢပှၤဂိၢန်နဘါတဒ်ဝံၤဒီး. 
ခွ္စကးလၢန္ဝိၢနတက်.. 

ပ္ဒၤဘဉ်ယ့ဉ် ရှူးမံၤ၁တးဒီး;. 
၉ တၢ်လၢတန်နှင်တကူ်. 

ဒခ လဲၤတခန္ကဉ်ဝ့်တချူးဘ်,. 
့ၢ်အိဂာ်လၢပၤဂၤအပိး, 

ပခ်နုဝးသၢယွၤ၁ပဒ်ပှဒ်း 
ဥတၢဒ်လၢန္ရ ငး၀ဝီဘိ.- 

လၢတၢ်ဘျုးတာ်ဖိိ်အပူးန့ဉ်,- 
့ၤကတၢၢ်နူဉ် မဒ်တဒ်~အံၤ. 

လၢအခုးဘအါထုကဖဂ့်ပှၤ, 
ဒုးတိၤလီၤပၤလၢအထံႆး. 

၁၂၀ အၢ်ဘျုးအလိၢ်ပဓ၆, ၈.၆,ဋ“ %.. 

၁ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖိဉ်အသိၢ်ပ8ဒ်. 
ပတိၤ~ီၤ ဗုခဲအံၤ,. 



မီ တၢ်ထုကဖဉိ. _ ၁၂၀ 

- ”ယှဉ့်ရျူးမိးတၢ်ဖန္က်ထီတိ) 
ပတဲပွ္စၤဘ{ဉ်အမံၤ. 

# တၢ်ဘျုးတၢ်ဖိ်အင်္လၢ်ပစိဒ်, 
ပစုတင်္သၢ်လိၢ်လံႈ 

ဒီးလဲပဗုပဘဉ်ဘျုး8၆်, 
ဘင်ယွၤတၢ်အဲဉ်တၢ်ကွံ. 

န တၢ်ဘျုးတၢ်ဖိ်အင်္လၢ်ပ82်, 
ပစုပထံဉ် အီၤခံး, 

- ဗ်ခ်န္ရ်ဒီးဝ၇ၤၿုထိဘိ, 
့ၤစုအိဧၾတျၤပဒံ. 

၄ မီးတုၤပထိ{်လၢယွၤအဓိ{်, 
ဒီပူးပတၢ်ခံးဘး, 

တၢ်ဘျုးတဒ်ဖိ်အင်ၢဒ်ပစိစ်, 
အဓိဒတခိ်လၢၤဘဂ္ဂ်. 



၁၂၁ လႆ်၁:ဝိ်. ၀ ဒ9၄၈ 
၂ 

၁၅၁ လဲၤတ_ဒၢဘါတၢဒ်,၈. ၈ 
၁ တၢ်ပ္ပိၤယ္စွၤဇ1,လ1တ်ခံးကျာါ, 

နထံဉ်တၢ်တုဂ်နက္စ်တပ်ဖျံါ, 
ယလဲၤတဒၢဘါထုကဖဉ်း 
နထံဉ်ယၤခံးပၢ်လၢ1ယ၁း. 

၂ ဗ်ခ်န္ဂ်ဒီးလာဂီၤဂိၤန့် 
ၿယဘါနၤဒီးတွၢ်လိၤတကုဂ်, 
လၢဟါတဝိပ၁ဘါ ကီး, 
ဗ်လၢနိကနဉ်ဝ့ၢ်တိး. 

ခု ယဆုဉ်ယ၁းတဂှလ1နၤ, 
လ1ဃကတဲနကုဂ်နပ1, 
ယ့ဉ်ရှူးအ၆ခဲအံၤယစ္မး 

း  ဗ်တၢ်အူဉ်ဲအံၤပွဲ4ထီ၆ တက်, 

၄ လၢတၢ်တဒၢ1ယအာဂ်လိီၤနၤ. 
ဌိနဘဉ်က၁ၢ်အဘျုးဒိဉ်မႈ, . 
ိႈနၤတဂၤလၤမူမိ{ဉ်န္ရဉ်,ႈ 
အၢဉ်လိၤ5လိၤက္ခၤယၤတတၢ. 



ဘါထီဉ်တၢ်. ဂ. `. 

လၢာ88သၢဝျှၤလံၤလံ1; 
ကစၢ်ယ္ဂၤ5ဉ်ပၤခ အံ( , 
ဘူဉ်ထိဉ်ဘါထိဉ်ယၤတက့်: 

၁:ပုၤနှ်လၢ1ယၤတဝ့1; 
ယွုပ််ထဲယၤတဂၤန်ႈ 

ဆဲဉ်တူ႔ဒု၁းထာခ်အတာ်. 

တၢ်ဂီၤန္ရဉ် ကိးအပ်ၤခဲး, 
ဘါအီၤတဝ္မၤ8ကဘဲး 
တၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤတဖဉ်ဒီး, 
ဘါလ့ူၤတက့ၤတဝူၤလီၤ; 
ယွၤဇၢ,၁းကညိၤပၤဒီး, 

မၢပတ်ၢ်တၢဒ်5 အံၤလိၤ. 



၁၂၃ 
လလလ လိရ ရအ ရ 

၁၂၁၃ 

၁ 

လံ်၁းစံဉ်. 

တၢ်အိဉ်ဖှု၆်.ဂ.| 
စၢ်ယ့ဉ် ရှူးလၢပျ1ၤလာ ထံး, 
မၤလိဒ်ဒ်အပှဲဂ်ဒ်အံၤ. 
စၢ်ယ့် ရှူးသ1+ပျ1ၤလၢ, 
ဖိဒ်လ််အဘိဉ်ဒ်အံၤလိၤ. 

ၢ်ဘိ{်ဖ္ပဉ်ဆၢစပံၤဒီး, 
စအိဉ်လာ၃ကဆူးသိ႔. 
ခံဂၤ၁၇ဂၤဖိၤဘ{်ဆဉ်ႈး 
၈အိဉ်လဲဒဉ်လၢခုကျဲ |. 

၀ၢ်ဇၢ့ခံဂၤ၁၇ဂၤသျ်ႈ 
ဘိဉ်မှဉ်ဆၢနဗ္ဝံၤလံနဲဉ်. 
ခ်န္ဟလုဒ်အိဂ်:နဉ်, 
ဟဲက္ခၤဆူပဆအိဉ်တတာၢ်. 

ဟ့်််ပၤလာဘူဉ် တက်, 
ဟ့ဉ်လီၤပှၤဒူဉ်ဝါ ၁၀. 

နကလုဒ်ခံးဝိးကတိၢ်, 
ဘိးထိဉ်ပ၁:အံၤထိဘိ. 

၁၅၈ 



ဘါတၢ. 

1 

~) 

တခုၤူးနၢ်ဟူတၢ်. ဂု.၄+ 

ခိ တၤယှဂ်ဖိဉ်ဘဉ်ပိမိး, 

.ပားဖိဠ်ဘဉ{်ကစၢ်လိၤ ; 
ဟဲကဝၢ်ဖၢ. 

ခ တၤစ်ီၤးကူဂ်ထိ{်မိ, 
ပ၁:းစိးကူဂကစၢ်သၤ, 

ထဲက၈ၢဇၤ. 

ခဲအံၤအိဂ်ဗ်ရိပ််လံ, 
က၈ၢ်ဇာ,ဟဲလီၤပဲ အံ, 

တဲကစၢ်ဇၢ. 

ခဲအံၤ အိ ဉ်ရိဗ်က္ခၤ, 

ကစာ. ဟဲလီၤ တက် 

ဟဲကစၢ်ဇၢ. 

လဲအံၤ နၤအံၤကဝ်ဇိ, 

လ္တ်ပျါနက္ဟုကညိ?ၢ်, 
._ဟဲကစၢ်ဖၤ 



.၁}#င၄ှ လႆာ်၁:ဝိ်. ၁93 

ဧ ဖဲအံၤနူ႔အံၤကစ်ဝ့, | 
လိ်ဖျါနကညိၢတကၠ့် 

ဟဲကခၢ်ဇၢ. 

ဂူ ပၤတတၱံဒ်နူ်တၢ်တဖဉ်. 
- -ဟ္ခ်အခူဉ်အ၁:စ၀ဂ် 

စဲကဝဒ်ဇာ. 

၈ ပုၤၢဝ့်တထံဉ်တာ်ခဲးဘ. 
ထူဉ်လီၤဘီၤဒူ{၆ဖး၁:ဖး္က 

ာဲကစၢဇၢ. 

ဧ ပှၤ၁:ထုးတင်ကပဉ်ဒီး#. 

ဟု်လိၤ~အီၤဒူ{်ပ်ံ၁းညိ. 
ဟဲကစ်ဇာ. 

၁၀ ပတိင်လၢတိ{်တစိဒ်3ီး, 
ခဲအံၤဟဲချျချှ၀်ဇိ, 

တဲကဓဒ်ဇာ. 



5၃ ဘ်တၢ်. ၁၂၅.၁၂၆ 

၁၂၅ ရှုခိဉ်ိဖိဘါယ္ဂၤ. ဂ. ခၤအဲဠ်၆. 

၁ တၢ်ဝ့ၤလၢယ္ဖၤ အိ{်နဉ်ဒီး, 
ပဒူ ဖိတ၁းလိၤ. 
တၢ်ဝ့ၤလာယွၤအခိဉ်ထံႈ, 

ပဒူ ဖိတ၁းက္ဇံ. 

+ လၢစၢ်ယ္ငၤမိဉ်ထံးန်န-ၤ. 
ထတဒဒ်တ်ငခံတ အိဉ် လဂၤ. 
လၢကစၢ်ယွၤဒီိဉ်ထံးနဉ်, 
ထတၢ်တအိဂ်လ့ (တက္ခၤ. 

ဝ ငင်္ၢ်ပမိင်ခၤထူဂီၤထံး, 

မူဒိ်ဖိဒျးခိ် တန 
လၢစၢ်ယွၤအဓဲဒ်ညါဒီး, 

မူမိဂ်ဖိချံးခိဉ်တိၤလိၤ. 

၁0 ပှၤအ၁းတအိဉ်ပ္ဂၤ. ၅. 5ၤအႆ၆&. 
၁ ပဘူဉ်ပၢ်ယွၤကီးဂီၤဟါ, 

၀ဘါပဒ်ယ္စၤတိးဂီၤဟါ. 



-လၱာ်၁ဧစိဉ်. 

၂၀ ပမ္မတဒ်ဝ့ၤကိအဂၤ, 
ပစ္စတၢဒ်ဝါတိးအဂၤ. 

ပဆၢလၤယ္စၤဟ့ဉ်လီၤပှ+, 
ပဆ~ာၤလၤဂယွှၤယူဒ်လိပၤ. 

၁:လၢညါ မ့််တအိ{်ယွၤ, 
ခွန် ၁က္ဝနူု်ဘဂ်. 

ရၢ်နူဒ်ပုၤကဲအပျဲၢ်8:, 

ရၢ်ထိဉ်ပၤကဲအပျဲၢ်လိၤ. 

၁းရာ်စီဆုံ တၢ်ကပဗီၤ, 
ပမဂယွ္ငၤလူလီၤ ဂၢ်လိ. 

ကယဲၢ်ပၤ ၁:တအိ{်ယွၤ, 

းရ်စီဆံတဘဂ်ဘဂ်. 

ပှၤဘျ်ပှၤလွဲ႔ပၤတတိ့ 

၁:ရု်စိဆံတဘဂ်ကြိ. 



၁9၅ ဘတ်. ၁၂၅ 

« စိဆှံကပိၤ တၢ်ုၤဝါးႈ 
တခိဉ်ဘဉ်ဲပၤတဖင်. 

၁၀ လၢတိ်ခိ်ယွၤတွါံနိ်အိၤ, 
ျ်3:ဒဲးဒီးကၢ်ီးဂိး;. 

ကွိၢ8်ယ္စဉ်မှူးမံဉ်ညိ{်ပူၤ, 
ပှအၢကဟါမဂ်ကွံခ်ဆူ. 

ပဘါယ္ဌၤ. ဂ, စီးၤက္ဂၢ်လၢ်. 

ကစၢ်ထူဧားပဘါနၤ, 
ကဓၢ်ယွၤစၢ%၀ဘါနၤ, 

တ္ခ််ီၤပဒူ၇့ၤ၁:ဝါ; 
ဟ်း&ၤပခူ်8၁:ဖး. 

ပဘူဉ်နၤအံ1ကစ့်, 
ပဘၢနၤအံၤကစဒ့် 
ပဆဘၢန္ဟ့်၀တၢ်၇1, 
၁းကညိၤပၤဟ့ဉ်တက္ခ်. 



၁၂၈ လ် ၁းဝႆ်. 

၃ ပဘူဉ်နၤအံၤကဓၢဒ်ဇာ; 

၁၂ဂ 

၀ဘါနၤအံၤကစ်ဇာ; 

တၢ်ရု်ပဆဒန္ဟုဠ်ယာဒ်, 
ၿက၀ၢ်ယွၤက၈ဂ်ၢ. 

၀ၢ်ထူဇာ,ပဘူဉ် ထိဉ်နၤ. 
၈ၢ်ယွၤဇၢ,ပဘါထိဉ်နၤ. 
တၢ်မုဒ်ပဆာနဘု်ပ1, 
ဘုဉ်ပဘပ်ခုဉ်တၢ်ကဘး. 

ယဲလီၤက၈?်ဇ1. ဂု. 9. 

ဘိဉ်လၢမူခိ် ဒါရ 

ပဘှာ်ထိ်ဘါထိ{်ကစ်. 
ကစ် ်ဇၢ,တဲလိၤရၤရၤ: 

ဟဲဇီၤကဓၢ်ဇာ. 
ထုၤဗံဘ္ရမ်တိဒ်တဘအိဉ်း 
၁:ခု်စီဆံကဝ်န့် 
လူသီၤလၢပငသ်ိၤကကု့်, 

ဟဲလီၤကစ?်ဇ. 



ခ5ဂု ဘင်္ဂတၢ့် 

၂ ၀ဒူဂဉ်လၢတင့ၤတဝါ; 

ပ၁းသ1ထအတိံတတြၢ်, 

နံးမးအကကဲ ဝုၤဝါ ; 
"ဟဲလီၤကစၢ်ဇၢ, 

ပဘဒ်ူၤဝါလၤကပိီၢ; 

တၢ်စီဆုံတၢ်လိၤတၢ်တိႈ 
ခံးပးအကပဲၤထိဉ်လိၤ, 

တဲလီၤကဓ၈ဂဧ+. 

ပဒူ8ဉ်အဖ်တဖဉ်, 
ဟိ််ိိ်ဖိတိးဒံတိးဂၢ. 
ခံး:ပိးအကနဒ်က္မၤယ္ပၤ, 

ဟဲလီ1ကစၢ်ဇၢ. 
တုၤပဒံခဲကိဒ်တစဉ်ႈ 

ဟီးဂိဠ်ပှၤဆူနဝဲ်ညါး; 
တၢ်ရုဒ်ဖး8ဉ်တ့ဠ်ကၠၤပ1, 

ဟဲလီၤက၈?7, 

၁၂ဂ 



၁၂၉ လႆ်၁:ဝႆ်. ၁၄ | | 

၉ ဘာရရ 
၁ ပှၤဒူမိဂ်ပ်ီအတာ်၀ _  : | 

ပဘါတဝ့ၤဝ့်မတၤ. | 
ပၤ၃8 8အစးဝဲ, 
ပကဘါက့ၤမတၤလဲ ဉ်. 

၂ ယွ#အထူအထဒ်န္ကဉ်8း, 
ပဘဉ်ဘါထဲအနူ့ဉ်လိၤ. 
လီၤထူလီၤယိဒ်ကၿၢ်ယ္ပၤ, 

ဘါထဲအဇဲနူဉ်တဂၤ. 

ခု ပဝံးတၢ်လၤယ္စၤနူ်နဲ{်,. 
ဝ့်ပစံးမတၤန္ဝ်လဲဉ်. 
ပဓံးတဒ်လၢယ္ငႈန္ရ်ဒီ၈? 
ဝ့်မၤ၀ဝဲအ၁:ခဒ်လိ{်. 

၄ ယူၤနူဉ် အိဉ်ထဲအ၁းသီၤ. 
ဒိုဉထံးကတာၢဒ်တအိဉ်ညှိ.. 
ယ္ဂၤမ့်ဲလၢ1အ၁းအါ, 

ခိဉထံးကတၢဒ်တစိ{်မႈး 



၁3၉. ဒါတ 

၅ ပဝံးတဒ်လာကစ်ယ္စ1, 

ှ်ိဉ်ဝဲပဲၤဇဒုပဲၤဂၤ. 
ကဓၢ်ယ္ငၤပပါ်ခံးဝဲ, 
ဗ့်အဆိဂ်ဝဲပဲၤ၈ၤလဲ{်.. 

ကဓၢ်ယ္ဂၤလၢမူမိဉ် ဒီး, 
အဲဗ် တဂၤမ်ီိၤ.. 
၈ာစင်ယွၤလ~မှုဒိ8{ဉ်, 
ဆိ်ဲဒင်တ ဲၤစ်ိ. 

ဘဉ်ကနဉ်မဆါအဲၤ. 6.%.- 

ရၢ်မဆါတနံၤအံၤ, 
ယွ္ဂၤကိးက့ၢပၤ, 

အကလုဒ်ကထါအံ႔ၤ, 
ပဘဉ်ကန္ဦ်. 

ရၢ်နစ္ဝါတဒုံၤ အံၤ, 
ယ္န်ှူးတိးပၢ, 



၁၃၀ လႆာ် ၁းဝီ်. ၁၆၀ 

အကလုဒ်ကထါအံ1; 

ပဘဂ်ကနဉ်. 

ရၢ်မဆါတနံၤအံၤ, 
၁:ခုၢ်ကိးပၤ. 

အကလုပကထါ အံၤ 

ပဘဉ်ကနဉ်:. 

ပမ့်3ဘနင် နူ 
အတဒ်မၤလိဒ် 

ပကန္ရ်တၢ်အရု်, 

လၢမူခ်ိ်8ဉ်. 

ပမ့်တဒိကနဉ်ႈ 
အတာ်မၤလ်ဒ်. - 

ပဘဉ်တှ်တဂ်ခဲးဘ 
လီၤထူလီၤယိဒ်. 



၆၁ 

အာလာ 

၁၃၁ 

ဘဲါတၢ်. ၁၃၁ 

ပ၁ရှူုဒိးပဘၢါယ္ဂၤခွ. ဂ. ငျ 

၁ ၀၁မူခံးပဘါယွၤ၁္က 

~အဘျှုးအဖိဉ်ပဝ့ၢ်ဗုနု့်ႈ 
တချှုးအခံပၤ4အၢကတ7ၢ့် 
ခ်ဥ ဉ်ာခ်းရှခွမဲ၀ဉ် . 

ပ၁မူခံးပဟးဆွဲးရဒ်, 
ဒိးိခ်မူ၆ ဉအတျှဆူ ထး. 
ဒုအၢဝ်းဝဠည်တွ် 
ဒူ၆့ၤ၁းဝါပထံးကၤန်. 

၃ ဝင္လဥ်ညွါႆာပ်ရှဲ့ဘဉ်ဒီ,, 
ဘ{င်ခံဘဉ်က္ခၤတိးဂၤခဲးလိၤ. 
ပစ8်ကအူ္ဂဉ်လာတိဠ်ခိ၆လခ် 
ပဘူးပတံၢဒ်၁ၤပ့ၤနီဉ်ပၤ. 

ဖ်ခ်န္ဂ််ဒိးတၢ်ဖံးတၢ်မႈ, 
ပဘဂ်ဂုဒ်ဖံးဂှာ်ပၤချျမန္က 
ခ 



လၱာ် ၁းဝို်. ၁ 
လာလာ လမ 

လၢတိ်ိလဒိပမၤတ၃့, 
တၢ့်ၤတၢ်ဝါပစုတန္ဂဒ်. 

လ1ၢအံၤတခခ်ပတ်ခံး၁၀း 
ကဓၢ်ယ္ငၤမ့််တမၤပူ1ဘဉ်, 
လီၤထူလီၤလထိဒ်တပူၤပှၤဒီး, 
ဘဉ်8:ပဒဲၤ81လ1၀ိ. 

ပဘၢါယ္ဂၤဓုဒ်. ဂ. နာ့ 

တၢ် ဇာ် 
အဝင်၁၈ဝံဉ်ကန်.တဏွ်, 
ပဘါကစၢဒ်တဒ်ရုခ်ကတၢ?, 
တၢ်ဂၢတရုဒ်နီတဗံၤလၢၤ . 

ပဘါကဝၢ်လၢအံၤတစဉ်း 
ပဘဲဥဘျုအာဖိ်ာမ 
ဘဉ္ဂ်ဆဉ်ဒီးလၢခဲကိင်တ၁၆; 
စရဒ်8၆လဲဉ်ပတဲအဘဂ်. ` 



၁၆၃ 
မရို အလလ လာကာ 

` 

ဘါတၢ်. ၁၃၉ 

လၢကစ်ထီး တၢ်ရဒ်တၢ်ပၢ,, | 
ဗဉနနတၢ်ရဒ်လၢတိ် မချ, 

ပတာ၀၁းဝံဉ်ကဓစ်ထီဘိ, 

တအ္ပါးပ်းလီၤထူလိၤယိ. 

ဘါယၤမၤရုံင်ပ၁း. ကျြ ဂြ 

၁ ”ညံတၱာ်၁၈အုယဥူးခို်ယွး, 

မြ 

ဒိနန္စကညးက့ၤဘိၤ 
ပစတိၤလီၤလာအခဓိ်ဓခဲခ် ညါ, 
မာ တင်ယ်ာ်မႈလီၤ. 

ဘဉ်ဆဉ်ယကွဂ်ဆူ ထုဉ်ုညါ+ 
ွးတၢ်၁းအျးဟတါမင်း 

ဃတန်ဒးရအါ ထိင် ထံးအါ, 
မငတဲတင့လဂၤတပ်. 

ဘဉ်ဘဂ်ယအိဉ်လၢဟိဠ်၆ဉ်ခံး» 
လၢလ့့ပစီအကျံ)?» 



ခမ လႆ်၁၈ဝႆ်. ၁၆၄ 

တန္ဂၢ်ခံးဘဉ်ဒူ8၁:ဆံံ, 
တပူၤ1တၢ်အာခံးဘ{. 

၄ှ ယတုၤနိႆၢဲၢလၢယ္ငၤဝိၤထံး, 
ဒီးထံဉ်အလၤကပီ1, 

ကလိ(ံ၀ဒ်အိၤခူဉ်စိ၁းဆှံ့ 
ပတေ်ရုဒ် ပဲ4ထိဉ်လိၤ. 

၁၃၄ ဘၢါယ္က္ဂၤ. ဂ. `» 

၁ ခဲအံၤလၢထူအဓဲ်ညါး 
ခဲအံၤလ1ယ္ငၤအဓဲဒ်ညါ , 

ပၤကယဲဒ်အခိ်တဖပဉ့် 
ကယဲဒ်ပၤအဘိဉ်တဖဂ်, 
တွာ်ဒ၁၄၆၁ငွ့ 
၀ာ်၃၀း၁၀ဒ်၁၉် 

၂ ခ်ယ္ငၤဒူ်ကအိဂ်ကၤပၤ. 
ခ်ယ္ငႈ၁းကအိဉ်က့ၤပ1, 



ဘါ တၢ်. ၁၃ 

ခွထုကဖဉ်လၢပ၁;, 
ဘါယွၤမႈစီဆံပ၁:, 

ပ့ၢ်မႈစီဆံတိဂ့ၤ့ 
ပစ္စတၢ်လၢယ္ပၤဒီးနူဂ်. 

ပစ့ၢတိစီဆှံ ဝ့ၤဝါ, 

ပစ္ဝတၢ်ယွၤဟ့ဉ်လိၤပ1, 
ခ်န္ရ်ဉ်ခဲအံၤယွၤဓဲခ်ဥါး 
မၤစီဆွံတိဝ္ဇၤဝါ၁:, 
ခဲအံ .တဂၤလဒ်လဒ်ဒီး, 

မၢဇ္စၢ်ၤ့ၤမၤဇ္ဖၢ်တိ. 

ထိဉ်ဘါယ္ဂၤ. ဂ, 5ီ4က္ဂၢ်လၢ်. 

ခဲအံၤပကထိဉ်ဘူဂ်ယွၤ, 
ခဲ အံၤပကထိဉ်ဘါယ္ပွႈ. 
ကယဲဒ်ပၤဖိခ္ငံ8၁၆၆, 

ကယဲၢ်ပှၤဒူ်ကူ၁းပှၢ်. 



သည) လံ်၁းဝႆ. 

မာရ င 
ပအိဂ်လၢယ္ငၤအဓဲဒ်ညါ. 
ကယဲၢ်ပုၤ88{8ဆံး, 
ဝ့်ပအိဉ်လာယွ္ငၤဂီၤထံး. 

ဝ့််လၢယွၤအဓဲဒ်ညါဒီး, 
ဒိကန်ယွၤကလုဒ်လိၤ. 
ဝ့်ဲလၢယွၤအဂ်ီၤထီး; 
ငွကနဉ်် အိဉ်ဘိဉ်ဘှီးဒႆး. 

ခ်ယ္ပႈအဘာလုဂ်ကထါ; 
ဒိကန်တ်ၢ်လၢပ၁:း. 
လၢပ၁းတိ်နူ်် စ်က, 
ာုၤပဒံကျုး၁ဂးတကၢ်. 

တၱၢ်န်််လၢပ၁းဒီး, 
တုၤပဒံဝုဒ်မၤက့ၤလီၤ. 

ပှၤကနှ််ဝံၤမ့််တတၱာ်, 
တန္ဇ်ဘူဉ်ဘ{်ရဒ်8ၤ၆1. 

၁၆၆ 

ရ အရ လအလအ, 



၁၆ဂု ဘါဟၢ်. ၁၃၆ 

ဧ ပ္ပၤကနင်ံၤဝ့််တပၤ, 

တန္ဝၢ်ဘူ၆ကဘဂ်လရုဒ်. 
ဗ်ခ်န္ဦာယၤယၤပှၤပ1, 

ဝှဒ်မၤတၱာၢ်နူၢ်၁ပဂ်ပဂ်, 

၁၃၆ တချးဒႆ, ဂ. 8ၤကျ္ဂါလၢ်. 

၁ ကယဲဂ်ပ္ပၤအိဂ်ခဲလၢဒ်အံ1, 
ဘါက့ၤဃွၤလၢတချှုး. 

`ခကန္ရ္ဦ်မှုတဂ်ရဒ်န့, 

ဘါယ္င'းံဉ်ခွ်ားဖွါ ၃. 

၂ ' ဒဗတၱဗျုစ်ခီးဘင်,့ 
ဘါထိဉ်ယ္ငၤမ1စီဆံ ၁. 
ခ်ကန္ရ်မူတဂ်ရဒ်ဒီး, 

ခဘဲါယှှးခ်ဥ်န္တဲ် ဇတ. 

၃ လၢစၱာမျျူးခံမံး5ဝ ဥစ 

ဘါလ္မၤမၤတၢ်ဝ့ၤစီဆုံ. 



လံ်၁#ဝႆဉ်. 

ခ5၀ကတုၤလၢမူခိဉ့် 

ဘါယွၤမႈ၁းတိ၁း၀၆1. 

ကယ်ၢဒ်ပှုၤ#တ၈ၤလၢဒ်လၢ်. 
ဆိကဗိ် တၢ်လၢပ၁း. 
တၢ်ပီ၆်8းတၢ်တိဉ်ခံ၆, 
၁ဉခံသဉ်ညါကွဉ်ရိုးရီး. 

ကျဆူလဒ်ဒီးကျှဆူထး 

၁၀၆ကလဲၤလုဒ်လိၤ၁:. 
ခဲအံ1လၢပတချှုးဒ်ႆ့ 

လဲၤထ္ခၢ််ထ~နူ်တမံၤမံၤ. 
၈အအမမမီအီီီ ပ အမအမီ့္ဗီး~်မ့့ီႈ 

ထဲခိၤ4ဘါတကၠ် ဂ. 6. 

ဥ ငို ဘ ထုကဖဉ် တတ် 

ယ့်နျုံးဗုံးဘုံးအ 

ဌိးလ1ပစ္စအဖၢရှ်နှ့ ဂ် , 

ာဟဲဆိဂ်ဂူၤန်ပုၤ. 



၁၆၉ ဘင္ဂတဒိ. ၁၃ဂု 

ဟဲခ်ီးဘါထုကဇဉ်တကု်. 

ပၤလ1အထံဉ်အတာ်ခဲးဘး» 
ဒူဲဆုး၁းအုႈတင်နူ ဉ်, 

့ၤဟဲတီၤလီၤလၢယ္ပၤဓမဲဒ်ဥါး 
တဲဇျါခဲလာခ်ခဲဆ္ခ. 

ဒုပျံဘဉ်ဆဉ်,ဝျဲလၢၤတင့ႈ, 

ဟဲမီ,ဘၱါထုကဖဉ် တကူ. 

႕ၤလၢအဝါ| ရ မံီၤ၅1, 

ဒါးအဂၢလၤထဒစ်က၆း, 

ဘင်ယိ်လၢဘါတထံဉ်ဘဉ် ယွၢ, 
လၢတာ်အရဒ်အသ်ဒ်. 

ယ့ဉ်ရှူးက၇၃ုလၢအဉ္ဂ်ဉ်, 

ဟဲခ်ီၤဘါထုကဖဂ်ခဲအံ႔. 

_ ~ 



၃၀. ၁၃၉ င်္လာ်၁:ဝိ်. 

၁၃၈ ဘါိဒူ်ညါ. 6.4.ဂ,6. 

၁ ပပ်ကစၢ်ယွၤ0@1; 

တၢ် အံၤယ၁ ညြ 

ပ႕ၤအိဉ်ဒီးယၢယခဒူဉ်ခဲလၢဒ့် 

ကဘူာ်ကဘါကစၢ်. 

၂ ဃသခိ{့်ဖဲဆံၤပဲနူ1, 

တၢ်လှၢ်အသ်ၢ်ယ၀ဒ်, 

လၢဂီၤလၢ1ဟါ.ဒီးလဲအချှုး, 
ကခိဉ်ဗိဉ်ဘါက၁်. 

ခု ” ယဆဒန္ဗ််ဘင်တၢဒ်အံ1; 
ဆံးအါယတဲတာ့့ 

2၀ဝ့ၤအိဉ်ဝါးယခုဉ်ခဲအံ+, 

ဒီးကဲအခိဉ်တတ္နဂ်. 

၁၃၉ ၆ဝှ်ဘါတၢ်. 6.6.ဂ.6. 

၁ , .ထကဲနုရဲဲ််@၆&ာ 
ဒိးႈကိးနၤလၢ1ကစ်» 



ဒိးဘဉ်ယ၁:ယနူ ဉ် ခဲလၢဒ်, 
ကဘါ၁တိးဒီးယၤ. 

+ လၢဂီလာခဲ၄ ဝ 
တၢ်လုဒ်အငိါၢ်ဘဂ် အိ့ 

လၢဂီၤလၢဟာါဒီးဖဲပင္မ့ 

တင္ဖိဆိုရ်ပြိဠိဘါ ဥိး. 

ဒ ၀ .ဝမံဝၢန်းတ် တင် 

ယဝ့ဒၢ်န္ဂဘဂ် ၁၆1, 
တၢ်အၢတၢ်ဒီတနူခ်ယတံဂ်, 

ကဝ့ၤကဝါခဲလာဒ်. 
လဲး 

၁၄၀ ၁:တဖုာစ်ခီ. ဂ. - ၂. 

၁ ဒီဝုဒ်ဝဲ?အဂ္ဂဲ််တဖဉ်,့ 

ဒီုၢဝဲ1အဘိ်တဖဉ်း 
်ိ5်အ၁းတဖျာ်ိ 

ဝ့်ဆးအားတဖျံ်စိ. 



၂ စြ 

လ် ားဝိ်. 

ပအံးပကတွဒ့်ၤမႈလိ, 
ပအံးဂတွၢ်ရဒ်မႈလိၤ1: 
မၤ၁:ဒ်နၢမူအပိး, 

မၤ၁:၆်နၢဆ္ဂီအပိ:. 

ဇီၤ၀ဒ်ပစီၤထံအဝိး, 

လီၤဂဒ်၀စိၤဇိအဝိး: 
ပစိီၤထံလ1ကစ၈၇-ဒ်ိၤ. 

ပစီၤနိလ1ကလိသ်ၤ. 
ကဓၢၢလဒၤယ္ပၤဆိဉ်ဝ့ၤပှၢ, 

ကသိဃယဿၢယွၢဆိဠ်ဝါပ1,. 
သိ{်ုးပဗူအဥးကၢ5၈ 

သိ်၀ါ၁:း သီၤထူလီၤယိဒ်. 

”ဘိဉ်ဘှီး းအနံၤ. : လိ 

၃ုမၤတဒ်ဒုဇံး းတ်ဒိး, 

မဘိဒံဗရမိဖြ မိ 



အိဉ်ဘှီးအန်ၤ. ၁၄၂ 

ကုၤအတုၤအိဉ်ဘွီးအခ်1, 

မၤအိၤလ1အစီအဆှံ. 

တၢ်မၤတၢ်လဲၤဆါတဒ်နူဉ်ႈ 
ဟးဆွဲးခဲသ+?ခ်လူၤတက1. 
တုၤအတုၤအိင်ဘှံးစုံၤဒီး, 
ဘိဉ်မ္ဒုရိဖွှုဝ်တံက္ခဒ်လိၤ. 

ညွး&ႈ္ဦးကညီးပှၤဒီ? 

မၢပတိၢ်တၢ်5ဉ် အံၤလိၤ. 

ခံးသိးကတိၢ်တၢ်5၆်နဉ်, 
ဘံဝးးတၱက်. 

မုဂံခထံး. ဂ. င 

လ~ရာ်ခိ်ထံးအခုံၤအံ1, 
ယ္ပၤအဂပှဲၢ်နူ်ဘ{ဉ် အိဉ်ဘ်ှီး. 
လၢရှာ်ခိရထံးအနံးဒိႈ, 
ယှၤအရှဲၢ်အိဉ်ဘှီးဝဲလိၤ, 



~ 

လႆ် ားဝိ်. 

ဘါအီ်ယွၤ၃၃တနံ+ 
ဒုတမၤတၢ်နီတဗ်ံၤ. 
ဘၢါထီဉ်ယွၢဒီဒိဘနၤ, 

၃တလဲၤတၢ်နီတဂၤ. 

ဘိ်ဖိ်ရိဗ္ဒဉ်ကိးဂၤခူ1+ 
ဒိကန်ကၤယွၤကလုဒ်. 
ဘိဉ်ဖဗိဉ်ဝဲကိ ဒႆကိးဂၢ, 

ိကနၢ်က့ၢယ္မၤကတါ. 

့ၤ၁်နာ်ဗီ1ယၢ်ပ၁း; 
့ၤဘိမိ၆်ပတဒ်ဒံးဘး. 

့ၤဗုဆိဖိ်တွၢ်လရဒ်, 
ဒုတလိၤဘဉ်နီတဂၤ. 

့ၤဆိမိာ်လ1တၢ်အရုဒ်, 
ကိဉ်လ၇မူမိ{်8်လာနူ1. 
့ၤဆိပမိဉိက့ၤတဒ်အဝူၤ 
အိ၆်လၢယ္ငၤအဓဲဒ်ညါနူဉ်. 



အိဉ်ဘှံးလၢမ္ဂ၆်. ဂု. င ၄ 

အ ဘိင်ဘြူာံနၢလ7ဟဘိ ဝ 
ကစၢယ္စၤဇား၀ဲ်် ဒ, 
ါတးအံနိ{လၢဟိဠ်စ္ပ 
ယွၤ7%၀ဘဲ် 8း;မႈလိၤ. 

ဘင်ဆ်ကိစၢအအိဂ်န 

ဂဏ 
အိ၆်လၢမူဗီတဂ်္ဂထိ်ထိႈ, 

တၢ်မိ် အီဉ်တ္ဘုးပ၁း သီ. 

ဖဲန္ဂ်ာတၢ်ကိၢတတိ်လ11; 
တၢ်တိဇိ်တအိဉ်တဉ် ၁၇၆. 
ဓတာ်ဆူးတၢ်ဆါ.တအိဉ်ဘဉြႈ 
တၢ်ဒခံတၢ်ပ်တတုၤမႈ. 

တၢ်ခဲးဘးတအိဉ်ဘဉ်ဝဲ» 
တ်ကမဉ်တိဉ့်မႈလဲ{ခာ 



7 

လႆ်၁:ဝိ်. 

၀၁းဝံဉကစၢ်နၤဒီး, 
ကအုကဓ္ပါတအိဂ်လိဂ်. 

ခ်ပကထိဂဉ်ဆးဖဲန့ဉ်ႈ 
ပတ္မၢ်လၢဒ်ထိ{် ဆူ ထန်. 
ခိ်ပကထုၤဖဲန့်ဒီး, 
ပရုၢဂ်လၢ်တၢ်ဆူန့်ိ1, 

အိဉ်ဘှံးအနံၤ. လ 

ပဖံးပမၤစုနံၤဝံၤလႆ, 
ဒိန ဘ ဉ်ကဒီးအိပ်ဘှီးအနီး, 
ဝ့မႈလၢယၤအဘျုးအဖိဉ်ႈ, 
ဟဲလၢယ့် မျူးဒီးလ1ပ၆. 

ဖဗ််နူဉ်8းပဝဲဒဉ် အံၤ, 
ဟဲအိဉ်ဖဉ်လၢကဝ်ဂိၤထႆႈ, 
ပဘူဉ်ပဘါအဖာရုဂ်နူဉ်, 
ဘိးထိဉ်ပ၁းကစၢ်တကာ် - 



၁၄၅ အိဉ်ဘှးအနံ႔ . 6.6.ဂ,၆. 
နီနၤကဝဒ်သွးဝဒ်ႈ 
ုနံၤဟ့ဉ်ိၤပှၤ8း, 

အိဉြဲခီးစာနံတဟ့်လိၤဝှ န 

ဝ့်လၢအဝဲဒဉ်လိၤ. 

တၢ်လၢိဂ်ဘှီးအနုံ (, 
ပၢ်ယွၤဆိဂ်ုၤအိၤဒီိး, 

မၤလိဒ်ပနိ်ီးပဒ်စီဆုံး 
ဒိးဘူဉ်ကၤဘါက့ၤဆီ႔. 

ဥက်တဉ် ခါတင်; 
လၢယ္ငၤအခ်ံၤစီဆံ, 

စ်လၢပကဲ တၢ်ဟုဉ်တၢ်ဘျ မ 

တမ်ျးတစျာ်ယွၤလံ. 
ခ်န္ရ်ာတဂ့ၤ၀မ1, 
ပၤဂၤကတွၢ်လိပ္ပၤ, 

အဒူဠ်အ၁းကဟားဝီၤမႈ, ̀  
ကဒံဒီးလီၤဆူ`ရဒ်. 

၁၂႕ 



၁၄၆. ၁၄၅ လံ်၁:ဝႆ်. ၁ဂူဂၢ' 
လလလ ရပဲ" 

၁၄၆ ဘိဉ်ဘှံးအနံၤ. 6..ဂ.၆. န. 

၁ တၢ်လၢအိဂ်တှံးအနံ႔,. 
မ််ယ္ပၤအဘဂ်ဝဲဒဉြ့ 

တဝ့ၤပခၤဘဒ်နိုတဗံ1,. 
တင့ၤပသိဒ်ကွဲဘ{်. 

၂ ုနံ%အတိဒ်ပူၤအံၤ, 

ပဖဇီး၀၁*ပဝဲ, 

ဝ့့်အိဉ်ဘှီးအနံၤစီဆံ.- 

ပစုမူခိဉ်အတျံ. 
ဉ္စ ပမ့ၢ်တိၢ်နူ်ဖံးစ်, 

ခိ ယ္စႈကလုဒ်အိဉ်ဝဲ,. 
ဘိ်ဘှႆ်းအသိ်လၢမူမိဉ်ထး; 

ကကဲ၁ပှဒ်ပဝဲ. 

၁၄ အိဉ်ဘှံးအနံၤ. 6.ဂ. ညီ 

၁ အခုံၤအင္မၤကတၢၢဒ် 
ဝ့ၢ်ယွၤအနံၤစိဆှံ, 



| ၁၅၉: ဘိဉ်ဘှးအနံၤ. 2၄ 

လၢ၈ၢ်ယၠဉ် ရှူးဝဲ၅ထဂ်, 

ဖၤနဂၤမၤစဉ်တပ်ဒံ. 

မူဌ၆အဖိ,ဟိဠ်ိဉ်အဖ်, 
ဒူဉ်ဗ်ဝါးညီခဲလာဒ်၁၈ကိၢံ. 

၂ ကစ်အဝှဲဒ်အိဉ်ဖိ ဉ်, 
ခဲအံၤလ1+စၢ်ိီၤထႆး, 
တဲလီၤအိဉ်ဒီးပိး, 

နဲ်ဖျ| တင်အဲတၢ်ကွံ. 
၁:ရဂဒ်စီဆံဟဲလီၤရၤရှၤ) 

မၤအါထိဉ်က့ၤတၢ်ရူဒ်တဒ်နဒ်. 

၃ က၁ၢ်ကလုဒ်ကထါ; 

ပတ့ၢ်န့္ဟူ ခဲ အံ1, 
မ်လ1အနူခ်ပ၁:,- 

ပတၱၢ်နု်ဘီၤထံထႆ. 
မၤစီမၤဆှံပဒူ၆ပ၁:; 
တၢ်အၢၢတၢ်ဒီဟါမှးဟါမဂ်.. 



၁၄၈ :လႆ်၁ဧဝိ်. 

၁၄၀ ရုဂ်ခိဉ်ထံး. ဂ. 

၁ 3န္တညါ |ကစၢ်ကွၢ်ပှ1;, 
တံးပခုဒီးမိၤကၤပ္ပၤ, 

ခဲအံ1နူဉ်ပဟဲ အိန, 

နတၢ်ဆိဉ်ဝ့ၤန့်ပ1, 
နံ#အဝ့ၤကတၢဒ်တခုံၤ; 
ဝ့်လ~ရ်မိ်ထံးအခီ1. 

၂ လၢပဒ့်နိ်က္ခၤ၀၁း, 
လၢပတဲ၀တဒ်ကမဉ်, 

ဗ်ယ္န်ှုးဒီးတၢ်၁တး, 

မၤပူၤနူ့်ပတၢ်ခဲးဘး. 
တၢ်အဂၤဆိပိာ်တရုဒ်, 
ဆိမိ်ရဒ်ထဲယွၤအဘျုူး. 

၃ ` လၢပင်ိဉ်၁ရိဒ်ပူၤအံ႔, 

.လၢပစံးပတြ7!နဗံၤ, 



ခ်န္ဝျဲအိဉ်ရဒ် လ~မူ, 

မၤရုခ်ပၤလ10ဂ်အဂူၤ. 

တၢ်ဝိဆႆကလု်ကထါ, 
်အနဂၢၤပဒူ၆်ပ၁:, 
မၤအါထီဉ်ပပါရမံ, 
တထုၤပက ပၤီပ္ပၤဆုံ, 

ဝစ် ည်န ဘစ 
တုၤပအိဂ်ဘှီးလၢမူမိဉ်. 

အ အာ 

ဘိ်ဖှု. ၈. ၃ 

ဒျူံတငးဒဘ်ဒိဋိလ္ပဇာ, 
ပိ်ဖိ်ရှိဗိိုဉ်လ1နထံႆး, 

၁:ရုဂ်ဝိဆံလူလ႔လ1လ7, 
မ1အါထီဉ်က္ခၤ၀ပါ ရံ. 



၁၅၀ လံ်၁:ဝႆ်. 

၂ တၢ်၁းကညီၤတၢ်ဆဲဠ် တၢ်ကွံ, 
ခုးသိင်ဖျ]လၢ1ပကျါတက်ႈ 
ပှၤလၢဝူ် အု၁းအုခဲအံ1, 
မၤရု်မၤခုအ၁းတတာ့ၢ်. 

၃ ဒုးဝံးပတြ~ၤန္ဝျဲၢ်လ1နၤ, 

ခုဒထုကဖဉ်နကုဒ်တကွာ် 
တၢ်စိတၢ်ဆံကလုဒ်ကတါ., 

ဥး8ိကန်ာ့ၤပၤတကာ့်. 

၄ ပှၤလၢတဂူဒ်တနင်တဖဉ်, 
မ်သႈအးအ၁ရွင္ခုး 

ပ1လံ1အထိ ဘ တမူ 
်လၢအနုဒ်ယ္နဉ် ရှူုးတက်, 

၁၅၀ ဘို. ၈. 

၁ ကစၢ်ယွၤဇ7;ပတဲခဲ အံၤ, 

ဒီးတိၤသီၤလၢထှဉ်ရညါထံး, 

၁၈2 
မျ 
~ 
န 



:ဘါတၢ်လၢဂ်ၤ. - မွ 
အရာရ အလရ လျ လလ. 

၁၅၁ 

ပစ္စဘါထုကဖဉ်တဒ်န္ကဉ်, - 
ခုးစ္စကလိန္ဝှဲၢ်တဂ့ၤ. 

ခ်နမၤလိ5နဂျဲ်တဖဉ်, 
ပတဲတုၤဒီးပတိ်ဆူခုၤ. 

နုဝ့်တဆိဂဉ့်ၤပၢအံၤန္ရ်, 
ဟ််တရပ်.,ဟးဖးတင္မ. 

မ််န္ရ််ဒးနလုဂ်နထါ , 
်လ1အနူခ်ပဒူ၆ပ၁;, 
၁း ရဂ်စီဆုံလူသီၤခ္ဒုဒ္ချႈ 
အုဉ်ကၤ5်ကၤကိး ဂၤတကၠ?. 
လလလ ၆ ကီ ၇ 

ဘၱါတၢ်လ-ဂိၤ. 

~ အိဉ်ဇ္ဂိဉလၢ၆ီၤ၆ိၤ. ၈.6. ဏ 
ပတဲအိဂ်ဖိိလၢဂိီၤဂီၤအံၤ, 

၀8 ဒာ. ည 

ယ့် မျူးတချုးရဂ်ဆ့ဉ် ထိင် ခီး, 
လဲ1ဘါတၢ်လ1က၅ၢဒ်. 



လံ်၁:းဝိ်. ၁ 

(ဂ 
ဒြ အီ 

ပ 

ဗ်ဒ်နူ်8းဝ့ၤဖုဒံန်, 

ကတဲဒ်ကတိၤ၀၁:, 
လဲၤဆူဘါထုကဖဉ်အသ်္ကၢ်; 

ဒီနဆုးသၤမိ{်ဘၱါတပ်. 

ကာဝ့်ပဟဲကလီဇိဘ ဠိ) 

ပဲဘအဗျူအ တေး 
ခံးပိးယ့ဉ်ရှူးကဆိဉ့်ၤ႕1, 

ကခိ်ဖိာ်ီး၀၁း. 

ဘိ်ဖှိဉိလၢ၆ၤ. -ဂ.6. ရ 

လဲ8၆ပၤပင်ယ္ခဉ် ရှုးအစိ{်. 
လၢတၢ် အိပူၤခံးမႈ, 

လၢဂီၤ5၆ထၢဟဲကွၢ်၁ကိ, 
ခဲအံၤတခံးလၢၤဘဉ်. 

ယ္နဉ်ှူခံသံ,ဝံးသ11တဝ့ၤ; 
လှဉ်ရှူးဝဲ#ထ1ဉ်,ဘါ အီးတကူဒ်. _ 



၁၈၀၅ ဘ်ါတၢ်လၢဂိၢ. ၁၅၂: 

- ၂ ထွါတ္ဗံခ်မဲဒ်ထံမဲဒ်စိတက္ခ်, 
ဓာဂ်ပူးအိါးဝငိ်အ၁ႈ, 

တပ်စဲပနီ်တြီတၢ်တင္မႈ 
ဉ္စ တကျှ႔ူလာ႔ဘဦြး 

ဂ 1011တၢ်ဖိမိးန်၁၈က၇, 
ယုံ ရှုးဂဲ#ထၢဉ်,၂ဟဲဘါ တက်. 

့ၤထိဂ် ၁ရိဒ်လၢဂီၤိအံ1, 

ရျ) အာ 

လဲ ဆံဂယ္သြန္ကုးဆို့်မိ စပ္ကူး. 
ဒိန္ဇလၢပ၀ဂိၢ်မ့တပ်. 

၈၅ ်ဘါပုတဒံဘဒ်ဆာ် 
သၢစရီးပူ႔ဂမှုသိင်ကား. 

ထးဓဲခိတာဘီခတထုၤစီဝိကခါ; 
၀ဒံပကၠၤခဲကိဒ်, 

ယ့်ျှးခ်ဟဲ၃ုးဘူးအ၁း 
ပဝျုံ(အသိတဘိဂ်. 



သံ်၁:ဝိိ. 

ယဉ်ရှူးဝဲ1ထ~ဉ်၁မူထိဉ်ိး ဒ | 
င္ဝဲဒဉ၆ အံၤကမူဝ့ဒ်ကီး. 

မုဂ်ဆ္စ်, ဂ. ခ 

ကဆက ၂ 

ပအိဋိပအိတၢါဆိခ်လီ; ပ 
မ ယာဘား 
ခု်ဒါါတမၤဘဉ် ပၤလီၤ 
ယးအဲြပါစဤဲအဲနွစမြး 

၃တနုံၤကျာၤခိ အ. ကျာၤဆိမ််ဘိၤ. 

ခ် အကလူဒအကထ), 

ဌား ၁ 
ယၢာၤထိဉ်ပထြၢၤတီဉ် အိ ဒ့ 

အူဝ်ထိ်အါအိ်တသီစ. 
*းရၢ်ဉ်ထိဉ်ကိးရ် | အ ရၢ်ဟာါ, 

၃ုဗာခံအ့ၤဒိဉ်လားဏွပ 



ခ ဘဲါတၢ်လၢဂိၤ. ၁၅င၄ှ.၁၅၅ 

၅၄ ရုဂ်ဆါခိ. ၇. ၆ၤက္ဂၢါလၢ်. 

၁ ပမၤတၢဒ်လာမဆါ ဒ, 

ပလဲၤတဒ်လၢမခာါ , 

» ယွၤအွးကဲကွဒ်ဏ္မႈၤဗိ 
ပခီဉ်ဘဉ်ပအီဘဉ်လိၤ. 

ခ ယ္ပၤဆွာပှၤယ္ငၤတၤပှၤ5:, 

ပပၢ်ထံပဝဒ်တိၢဒ်လီၤ. 

၄ ယွၤမၤပၤတဘာၢၢန္ဦ်ဒီး, 
အဂာဉ်လိၤအိလၱၤတထံဉ်မိ. 

၅၈ “ကယဲဒ်ယွၤအဘဂ်ဆဲ{် ၆း, 

အမၤက့ၤတူၤအကိး်ဂ်. 

၁၅၅ ၁းဝိဉ်လၢငီ1. ဂ 6. မာ့ 

၁ တ်8််ယွၤဇၢ,ပဝဲဒဉ် အႆ1, 
ဖူဒံနှိဉ်ကၤပ၁:, 

၀ဘဉ်ကစ၈ၢ်အဘျုးဒိဉ၆်လံ, 
္မႈလာ၀၁းဝႆဉ်နူ 1. 

5အအဂအဿေယဝမဝဓဓအ==ဏဏဇစဏပအသတဗဗဗ တေတ င်မ ဝ ဂ 



၁၅၅ လံ်၁:ဝိ. 
အဂ အအီ 

၂ 55တနၤပဝံရာ်ရှဒ်, 

ဒႈငူၤးအဲၢ်ာဓာနနႈ | 
တၢ်အံၤဟဲလ1က၈်အဘျုး, 

င့ၤလၢပ၁:ဝံဉ်နုၤ. 

၃ တၱာ်အဒၢတၢ်တနကျနအသါ 
တတုၤအိဂ်ပၤခံ#ဘဉ့် 

ကစၢ်အံးထိဉ်ကွၢ်လိၤက့ၤပၤ, 
ဝဒဖ္သံဥဲန 

၄ .ဒီးရ်မဆါ တနာ အံနန့်ႈ 

ပမၤကစဒ်အတာ်; 

.နဉ်လိပံကျှအဘဒ် တက်, 
ိစပက၁းဝံဉ်နၤ. 

၅ ဒီနဘုၤပထိဉဠ်ဘးလၢနဆိ်, 
ရၢ်နတာအိဉ်လဂၤဘဂ်ႈ 

လ7စ်ီၤထံးလိၤ ထူလိၤယိဂ်, 
၃ုး၁းဝံဉ် ပၤလၢနၤ. 



ဓု ြ 

ရဂ်စ္စါဘဉ်ရုၢ်ဟါဗ့ၢ်လိ1, 
လဲ1@စစဖဉ်းအဂၢထိႈယ င - 

အံဉ်ယားလီၤ. 

၃~နှဉ်ယတဒ်ခဲးဘးဒီး, 

ဝဲ်ထံလီၤ အိဉ်တဂၤဗ့် 
ဘင်ယ၁ႈလိၤ. 

ကစၢ်ယ္စၤယလုဒ်၀် ဇိ 

စံးဘဉ်ယွၤ~အိဉ်တဖျ | လၤ, - 
ဘင်ယ၁:းလိ. 

ကစၢ်ယၤအဘျုးလၢ, 
ဘိကမိိ် ဆိမႈဝ်န်ႈ 

ခဘဂ်ယ၁ံးိ. 

| 

| 



ယ! လံ်၁:ဝိ်. ခံ ၁ 

ခိ တၢ်ဘျုးကခ် ၃ူ်ကီး, 

ကဘါထုကဖဉ်န် 1, 
ဘဉ်ယ၁:၆ိၤ. 

တၢ်ူ််တၢ်နခ်၁တးး, 
ထံဉ်တၢ်လၢမူလၢညါ ဒိ, 

ဘဉ်ယ၁:းလိၤ. 

ထုၤယဓဲဒ်ဘံဉ်5 ခါး, 
ဗ်အအိဉ်ရဒ်3အံၤလီၤ; 

ယွၤကဝ်ဇိၢ်. 

မာပါစ ၁ မါမဂ္ပါလမ 
ရၢ့်််ဟါလီၤပမံဒိး, 
ကစၢ်ယ္ငၤအံးထိဉ်ကွ်သိၤ. 
ယွ္ငၤအံးထိဂ်ကွဒ်လီၤပှၤဗီး, 
ပမံဘဉ်ဝဲရဒ်ရဒ် လိ. - 
ပမံ၁၇့ၤလၢ+ရုဂ်နၤ, 
ပဒးပ္ခၤနီဉ်က္ငံဒ်ပ၁း: 



၁၉၆၀ ဘၢံတၢ်ယၢဟါ . ၁၅၈ 

| ၂ ခုဉ်ဒါမှဒ်ဟဲလၢရ်န 
ပဲစာဒ္စု္ဦးညါဘဠ်၀၁:. 

ဗ့်ကစၢ်ယွၤတွၢ်ပၤဒီး; 
ပဝူၤပပျဲးဘၢ်အတိ. 

စၢ်ယ္ဗၤဆဲဉ ပၤကွ်ပၤ8ီး, 

ထာၤထိဉ်အိၤကိးရဒ်ဟါလီၢ. 

ဘါလၢရုဒ်လှုဉ်. ဂ, ၆, န.- 

ခ်ပၤတဝှၤဗုတၢ်ကဒု; 
ဒိး တခၢတပ်တိၢ်, 

ဖဲထံထီ်ပဟၢဒ်ယွၤလိၤခဉ်ခု်, 
ဒႈ၆ကတိၢ်တ8ၢ် 

- မ်ိန္က်အဝိယဝံဉ်တဒၢ, 
တိဉ်ိ်တၢ်ဖဲ်းတၢ်မၤ; 

လဲၤ1တီၤလီၤလ1ထံမူအၢၤ; 

အိဉ်ဘှံးရဒ်ထျ်အခါ: 



၁၅၉ - လံဒ်၁ဧဝိဠ်. 

ဝ ယဂံၢယဘါလိ[စၢ်နးမႈ, 
ဒူဉ်အုး၁းအုးအိဉ်ထိဉ်ႈ 

ဆူလိဒ်ပစ8ဒ်ခးမူမဲဒ် ညါ; 

့ၤတိၤလီၤနဘါတပဲလီ1. 

ဋ၀ဂီထံသီၤ1ဘဉ်လၢဟါး 
လၢဒ့််လၢဖီအလိ1; " 

ပလဲၤတဒၢဘါထုကဖဂ်ႈ 
ကမၤဆှဉ်ပါၤ1အဝိ:. 

~ 

၁၅၉ ဘၢလၢဟါ.. 6.6.၈.၆, 

၁ လဲရဂ်ိၤ နူဒ်ကတိၢ်; 

ယဗုယသ်ံတ3+;, 

လၢယ္ငၤဓဲဒ်ညါချံးသီၤတိၤလီၤ1, 
ဝ့ၢ်လၢတၢ်ရဒ်တၢ်ပၢၤ. 

၂ ယတဲယတာ်ခံးဘး, 

`'လၢယွၤအနုံဂ်ပူၤဝံႈ 



၁၉၃ -. စဥာါတပင်လၢဟါ. 

က၈ၢ်ကင့စိတ္ဝ္ဖႆံဒ်ယ၁:, 
လၢစၢ်လှ် ရှုးအင္ဂ်ဉ်. 

၃ . ယုဉ်ရှူးအဘျု:အဖိ်, 
တၢ်ဆဲဠ် တၢင်ကံခဲလၢဒ်, 

ယ့ဒ်ခ့်န်,ဝ့ၢဆိကဗိ်, 
: ဓဲဝ်ထံလီၤဆူဝဲ၁+. 

၄ ယတွ်ထိဉ်ဆူမူခိဂဉ်, 

ဒိစ္စထံ၆ယင်္လ္သာလ1ၢထႈ 

ကတိၱၤဟ်၀1ၤဝဲလၢ1ယ, 

တၢ်မိဉ်က္ခၤဘင်ယ၁:း. 

ဉ ယဖားတဝ်တိ်နိစ်ား 

ိးရ္ခဒိးယွၤခ်အံ1;, 
တုၤပ်ကကိးယၤဆူအအိ်, 

ဒိးပ််ယၤလၢအထံး. 
၁၃ | 



လံ်၁;ဝိ်. ၁၉၄ 
%ၤ 

မုဂ်လီၤနူ?်. ဂျ ိး1ပဒ လ. 

ဘိ်လၢရု်ဆါတၢ်ကပီၤ, 

ရၢ့််တဒၢတၢ်ခံးလိၤ. 
ဘိင်လာရၢ််ဆါကပိၤဆုံႈ 
ရ့််တဒၢ မြစ္စတပ်ခံး. 

တၢ်ကပီၤက့ၤတဒ်ခံးဟဲ; 
ခံႈဘဉ်႕ၤ;ခံးဘအငပမဲဒီ. 
ကၢ်ကဖီၤက့ၤတဒ်ခံးဒီး, 
ခံးဘဉ်ပၤ&ီးပဓဲဒ်လီၤ. 

တၢ်ကပီၤကူၤ၁ဒဂပ္ပၤ, 
တၢ်ခံးဟဲ တုၤပစၢၤဝႈ. 
တၢ်ကပီၤက္ခၤဝံဒ် ခီး, 
တၢ်ခံးဟဲဝးပ၁ၢၤလိၤ1, 

ခ်န္ရ််အဒိးတင်ဆါအၢႈ 
ဓာ်ခံကဒျပငိၤဘၢ, 



၁၉၉ 

အဘာ 

~ အါဒါ်ေရြ 
ခ်န္လ်အခိးတၢ်ဆါ5 
တၢ်ခံကခုဘဉ်ပၤလိၤ႔. 

ပအိဂ်လၢတၢ်ဒံကဒု, 
ပ၁:အိဉ်လၢယ္ငၤအဝု. 
ပအိ်လၢတၢ်ဒံအကျါ. 
၀၁:အိဂဉ်လာယ္ဗၤရညါ. 

ကစ်ငံ+%%ဟဲ အက္စၢ်ကၤပ႕ၤ 

မၢပအိဂ်လၢယ္ငွၤမဲဒ်ညါ. 
ကဓ?်ဇၢတဲကွ်ပုၤအံန 

(ဂ ၀ 

- မၢ1ပမႆလ1 သွၤဂီၤထံး. 

လၢက၈ၿၢ်အဓဲဒ်ညါဒီး, 
တၢ်ခံးကဲ{ၢတ်ကပိၤ. 
လၢကစၢ်ယွၤအငိၤထံႈ, 
တၢ်ခံးကဲ လၢကပီၤထံ. 

၁၆၀ 



အ အ မ 

တၢ်လၢရုဒ်ဝ့ဂ်လီၤ နူဒ်, 

တၢ်ခံးဟဲဝးပ၁၇ၤ; 

ခိန် အဝိးတဒ်ဒံကခု; 

ကသိၤဘာပှၢအံၤ၁်. 

၀မဲဒ်နူနကွဒ်တဖျါ; 

ပပ္စုးကဝိၤတဝ့ 
ပဒ္ဒ်ပဒးတဝးလာၤဘ{်, 

ပရုၢ်ဘဉ်လံ,ဘဉ်ကူၤ. 

့ တုၤရ်ဘဉ်တုၤပက္ခး, 
ကာဓၢ်ဇာကွဒ်ကူၤပၤ1, 

ဟႆးထိဉ်ကၤပၤဆူမူမိ{်နဉ်, 

ာ်လၢကစ်မဲခ်ညါ. 

 မ်လ-ာကစ်ဂီၤထံး, 
တၢိခံးတၢဒ်နၤ တိ်, 

ထဲတၢ်ကဗီၤအစိအဆ်ံ, 

ဘိ်ဲအထူအယိဒ်. 



~. 

ဘၢတဂ်လၢဟါ . ၁၆၂ 

၁းဝိဉ်တၢ်လၢဟါ). ဂ. ဂြ 

တၢ်လၢရုဒ်ဆါတနႆံ1အံၤဒီး, 
ပဘ{င်ကစဒ်အဘျုး8ဉ်လီ1, 
35တနၤလၢတာ်ခံးနူဉ်ႈ 
အံးသိာ်ကွၢ်လိၤနူဒပၤတတ်. 

ကစၢ်ယ္ငၤ07,နဖိ၁းတိ့ 
ိးခံအ၁ဝးမ့်လၢပိ့ 
ပဘဒ်၁ရူးပတၢ်ကမဉ် 
တာချှုးပမံမႈဝူၤနူၢ်ပု1. 

ခံးပြိးပခုဘပျံတဒ်ဒံ, 
မၤၢအါထိဉ်က့ၤပပါရစံ, 
ပဒ္ဂ်8`{ံပူးမှဒ်လိဒ်မံဒါ, 

ပမံဖဲနှဉ်တုၤဝၢ်ကိးပၤ. 

့ံ၁၇့ၤရဂ်နၤ အံနန္ဦ်) 
အိဉ်ဝးတြီးပၤကစဒ်တက့် 



၁၆၃ လံာ်ားဝံဉ်. 

ခံးပိုးကမၤစၢ်တၢ်ဆူ ဉ်မႈ, 
မၤအါထိဉ်ကူၤဂငံဒ်ပဘါ . 

3, ဗွ်ဝံတနၢ်လၢတာ်ခံးကျါ; 

တ်ဆးပ၃ဒိရိ်ထိ်ကိ@နဲ့ 
တၢ်မံမိ1အဂဒိးတၢ်တဝူး, 
ဟ့််လီၤမၤတံဒ်တဒ်ပၤတဝ့ၤ. 

ဧ ပတုၤမူမ8ိဉ်ကစၢ်မဲဒ်ညါ, 
ဘိ ထဲတၢ်နံ1~ကမံလၢၤဘဂြ့ 
၁ းဝံဉ်ကစ်ခ်မူခိ{ဖိ, 
တဘ္ပံး းပ၁းသီၤထူလီၤလိဒ်. 

မဂဒ ဂမ ရမရဏေ၆းရ 

ၤမိဒ်ရဉ်ဘါး တၢ်. 

၁၆၃ ိ်မုဉ်အါတၢ်. ဂ ဂူ. 

၁ ~ဖိ်ရဉ်ဗိဒ်မ1+ပဝဲအံ+ 
ပအိ{်ဖိဉ်ရိဖ္ဖိုဉ်ကၤလံ, 

ဗကဘါထီ{်ယွၤခဲအံၤ+, 

တ္ရွၢ်လီၤပဟ်ဇၢ. 



85မုဉ်ဘၢါတၢ်. ၁၆၄ 

၂ ဝကဉ္စိနှ်တ့ပ၀း, 
ပကကဲဝတင်ဒဲးတး, 

အိဉ်လၢၿပၢ်ယ္ငၤမဲဒ်ဥါ. 

ကွၢ်ိ(ၤပပဒ်ဇႆ~. 

၃ ခံးိးယွၤကဝျှ််က့ၤပ႕1ၤ, 
မၤပူၤကွံခ်ပတၢ်ခဲးဘး, 
၀ကဘါထုကဖဂြ် 

ကွဒ်ၤပပၢဒ်ဇ1. 

၄ ခံးဒိးပတၢဒ်လိါၤတၢ်တိ, 
တၢဒ့်ၤတၢဒ်ဝါကအါထိဉ်, 
ပကဘါထုကဖဂဉ်လိၤ. 

ကွၢ်ိၤနပပဒ်ဇာ. 

ဗိ5မူဉ်ဘါါတၢ်. ဂ. ဖျ 

ဉီး ဒွဝုနဝဲနဗိဒ်ရ်တဇဉ်, 
ပအိဂ်ဖုဉ်ကူၤဘါပဒ်ယ္ငၤ. 



၁၆၄ လံ်၁:ဝိႆ်. 

ဒုၢဲန8ဒ်ရ် ၁ 
ပဘိ်ဖိိဘါထိဂ်ာ်8၆. 

ကယဲၢ်တၢ်အိဉ်လာတိိ8, 
ခဲအံ1တဝ့ၤပခိမိဲ. 
ပကပ်၀၁:လဒသ္ပႈၢ့ 

ပကဆိမ်ာ လၢယ္ငွၤတၢ်. 

ပကဒ့ိန််က္ခၤပ၁း, 
ပကာ. 
ပတၢ်၁ရူးတၢ်ကမဉ်, 
ပကတထဲလၢဒယ္ပၤဓဲဒ်ညါ. 

ခံးပိးယွကက္စဒ်ကူၤပ္ပ1, 
ပကဓ္မ၁ဘါထုကဖဂ်. 
ခံးႈ၁သိးတၢ်ဝၤကအါ ထိဉ့် 
ပကဘါထုကဖဉ်လီ, " 



၁၆၅ 85မု၆ဘါါတင်ဘဉ်ယ ၁.: ဂ.၄. ပိုက 

၁ လၢပိဒ်ရဉ်ဘါတၢ်အဝ့ဒ်, 

မြတ 
ဓား. 

ပံဘူခ်ီာ်ဘါိ်ယ္ငၤဒီ 
ပစဘါထုကဖဂ် ဘီ, 

ဥ ပါ ၁၉၀ 

၃ ?{မညာဉ်ခဲ့းတူဒ်ဏ်ဒဲးထဲးႈ 
ပ၀တထဲလ7+ပပ်မဲခ် ညါ; 

အငန် စ္ဝိ1. 

ပပၢ််ယ္ငၤအဘျုးအဖိိဂ်ႈ, 
ပင်န် ပဆိကပိဂ်, 
ဥစ 

ပါမွ 85မှ်ဘါတၢ်. ၁၆ ၅ 

စာ 

၅၇ ပဘါ ၁ကိးပပဒ်ယွၤ, 
ပခဲဉ်လိဒ်ပ၁းအါအါ ; . 

ဘဉ်ယဝ်းသိန 



လႆ5်၁းဝိဉ. 

၀ဘါ ၁ကိးတုၤ၀ဒံ, 

ပစိဉ်ဖိိဉ်လၢယ္ငွၤဂီၤထံး, 
ဘဉ်ယ၁:းလိၤ. 

85မုဉ်အိဉ်8းအဝၤ. ဂ. 
ခဝုဝဲ1၆ဒ်ရဉ်တဖဉ်, 
ယ္ပၤအကလုဒ်စံးဝဲခဉ်ႈ 

နန ဧၢ,၃၀ၤ၁်နဉ်, 
အဂဉ်ီၤ~အိလီၤအိၤတကွၢ်. 

ခ ၃အၢ်လိၤအိလီၤယ္ပ1, 
အၢဉ်လိၤအီလိၤက့း၃၀1, 

ယှဉ် မျှးဝူဒ်အပျဲၢ်အဓိ်, 
၃၀ၤဖ့်၃8၆၁းဘိ. 

ဗ်ခ်န်၃၀ၤန့်ီး, 

၃ဘဉ်ယူးထိဉ်ယိ်ထိဉ် အိ 
အကလုဒအကထါန်, 
ဒိကနင် ဒုဝဲတကူ်. 



ဝ5မုဉ၆ဘါတၢ်. ၁၆ရ 

85မူဉ်ဘါတၢ်. ဂ. . 8ၤပးလး. 

ဘိဉ်ဖိဉ်လၢယွၤအဓဲဒ်ညါး 
ဆဉ်တဲသီၤပတန်ခဲးဘး. 
ဘိ်ဖြဉ်လၢယ္ငၤအဂ်ီၤထံး. 
ပဘဉ်တဲသီၤကခုံဒခ် အံ1. 

ကယဲဒၢ်တၢဒ်လ1အတ၃ူ့ 
၃တပဒ်ခူဒူဂ်တင့ၤ. 
ကယဲဒ်တာ်ခဲးတူဒ်ခဲးဘန 
စူးကွံဉ်လၢဃွၤအဓဲဒ်ညါ. 

ဲး. ပိဒ်ရန်အံဝြိမ်းအပ္ဂဲ့ 
အိဉ်ဖိဉ်ဘါထုကဖဉ်ယွၤ. 
စ်အဒိဂ့်ၤအဆံးဝ့ၤ, 
ဘိ်ဖိာ်ဘဲထုကဖဉ်ကူၤ. 

၄ ပၢ်ကဓစၢ်ထူကစၢ်ယွၤ, 
၁:းအစီဆံဟ့်လီၤပၤ. 

ကစၢ်ဇၢ,၁းကညိၤဒး. 

ဟူ်ပငူ်ဆှံ ၁:ကပိၤ. 



၆၅ - လံ်၁:ဝိိ်. 

န ~ ဖိဒ်ရဉ်မူ့တဒ်လ1ဖိအဝိၢ်. 

၁၆၀၈ ဝ5မူ၆စ္စတၢ်လၢအဓိအင်္ဂါ. ၀. ~ 

၁ ၆8တုဒ်ယ္ဂၤဇၢၢပဖိပလံ 
ပခုးတဲတီၤလီၤလၢနံထႆး, 

ဒီးလ1အဘံါ အဖၢရဒ်န္ဂဉ်, 
ဒုးကဲ အီၤလာန္ဝျဲ် တက်. 

၂ ဝ်ဒိထီလာတင်ခဲးဘးပူၤ. 
ထိဒါလၢနၤပကွဒ်တဘူ{်+ 

ပကဲနဖိ.ဉ် နၤလံႈ 
ဒုးဆဲဉ်၀ပိလၢနၤခဲအံ+. 

၃ နရ ၁တးပဖ်ကထိဉ်ႈ 

နံဘျုး၁တး၁မူခံးလိ1, 
ခုး၁1အီၤလၢန္ဝတာ်ဒ္ဒုချျ. 
ဒိး ၁၇အမၤလိၤ မိၤတက့်. 



`” 

~) 

8 ်မှဉ်စွတၢ်လၢ8ဘင်ၢ်. ၁၆၉ 
ရိရ ရလ 

ကစၢ်ဇ.အအံၤတဝု, 

ပဟဲအိင်ရွိင်ဆိဉ်နိ၆်ရဉ်, 
၀ဖိပလံၤတဖဉ်န် ဒီး, 
၀ဟဲစိဒ်ဆူကစ်အိဉ်လိၤ. 

အင္ဘ္ဂ်အဉးမ်အဂမိဉ်မ, 

ပမၤဝ့ၤက္ခၤတင့လၢၤဘဂ် 
ပတဲပဒ် အီၤလၢစဂ်မဲဒ်ည» 
ဒိန္စလ1အဂ်္ဂဂါဘါထုကဖဉ် . 
ခံစိးက္ဟကဲအိဉ်အပ္ပဂ်, 

ပစ္မအဂ်္ဂါတဗ့်ခံးဘဂ် 
ခံန္ဝိုးကတလ1 ဘာ; 

ပစ္ဇပဝဲ,ကန် တက်. 

စးပုးကကဲ ကစဂ်အဂဲဲဂ်, 
ဒမ းၤကဓစဒ်အတာ်စဲးစဲး) 

: ဒနတု႔အခံလၢတိၱဉ်မိ{်န္ဂ်, - 
ထိဉ်၀်ဂီးထံးဟ့် အီၤတက်. 

လ. 



၁၇၀.၁ဂ၁ င်္လာ်၁းဝႆ်. 

ခရဝ 

ခ 

ဧရ၁ 

[၁ 

ဘါလၢဖိအင်ါ်. ဂ.. 

တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိဉ်ကၿၢ်နၤဇ7, 
ဟဲသီၤက္စၢ်ပၤခဲအံႈႈ 

ပဖဗိပလံ1အ၁:းအ`အာႈ 
၃စိတ္ငံဒ်လ+နင္ဂ်ဲဉ်. 

တချုးအကဲနပျဲၢ်ခံးဘင်ႈ 
၀_ိ်ရဒ်ရဒ်တဝ့, 

နံလုၢ်၁တၤပက္ငွဂ်ထၱဉ်နၤႈ 
ကွၢ် ဆၢက္ခၤပၤကတကၢ်ၤ 

ပဝုအဝိကမီၤတဆိဂ်ႈ 
ပယၤထီ{်လၢနၤနူဂ်ႈ 

နဂုစိဆ်ႆပဒ်လဲာအဓိ်, 
ဒိ ိ ့်ၤအီၤတကၠဒ် 

85မုဉ၆ဘႆါလၢဗ်ာ8ဗဓိဂ်ၤ ရ, 

လၢလှ်ရှှူးဘိ်လၢတိ် ခံ; 
ပၤဟဲ8ိခ်အဖ်အလံၤ 

] 
ကြ 

သွူ | 



န္က 

85မုဉ်စ္စတၢ်လၢ8အင်္ဂါ်း 

ပဒ်လိၤအီၤလ7+စဂ်ဂိီၤထံး, 
မၢအဆိဂ်ဝ့ၤဘိၤ. 

န္လ သိးပဒဲဒဂ် ဆံၤ, 
ပဟ်ပဖိလၢ၈?်ဂီၤထႆး, 

လၢအင်္ဂၢ်ပမ္စပတံ့ 
ဆိဉ့်ၤအီၤတက္ခ်း 

တုၤပခိဉ်ကၤဒီက့ၤအိၤ, 
နှဉ်အကျျအလိၤအတိ, 
ဟ့်ပခူဉ်ပ၁းကပီၤ, 

ခ်ကး. 

ခူ့်ၢ်ထိဉ်ပ၁းဝ့််ဟ့ႈ 
၃တခိ၆် အိၤခံးတင့ၤ 
ဟ့််ပ၁းစှလိၢၤချျချျး 

5 အိၤပဲအဘဉြ. 

အဘူ၆အ1ၢအ၁:5ီအံ1+, 
မၤဟါမူၤမၤဟါဗမဂ်က္စံဒ်, 

၁၃၁ 



၁၈}. - လ််၁:ဝိ်. 

ဟ့ဉ်ကဗီးအခစီဆုံး 
မၢအကဲနဂှဲၢ်. 

မၢ1အမၤကဓ@အတာ်း 

မၤတဝိ+အီိၤမၤ၁ပ် 

တုၤအဓိဉ်ိၤဘ~လၢလဒ်, 
ဝံးဘီစညမူ၆ိဉ၆, 
(မမ = 

၁၇၂ ဝ၀98?ရုဉ်စွလၢအ8အင်္ဂါ. ဂု.၄. လာ့ 

၁ ပါ်ယွၤစၢ,%ဖိတဖဉဠ်, 

- ဓ့်မႈလၢကစဂ်တ့ဉ်ပၤ, 
မၢပကွၢ်ဘိၤ. { 

၂ ပဝ့ဒ်~အံးကွင်အီၤတဘဂ့် | 
၀အိဂ်ဒီးပတဒ်ခဲးတး, 

လၢစ်မဲဒ်ညါ. 

၃ ဗ်ခ်ိန္ဂ်အဆံၤတာဘိို, 
ပဟဲ ဗွတၢ်လၢအငိိၢ်, 

ကန္ဦဉ်တက်. 



၀၉ ဗ5မူ၆စ္စတၢ်လၢ88). ၁၅၃ 

၄ ခ်က5ိဂဠ်က့ၤဒီက့ၤ အိ 

မဂ ၃ 

လၢကစ၈ဒ်အက်ျ်အင်္လၢ် 
မၤ၈ၢၤက့ၤပၤ. 

မိုး 

ကဲက့ၤပၤအလ်နအတိႈ 

ဘ််ဘီၤတကၠး်. 

တုၤအရှၢ်တငဉ်ကုၤအကႈႈ 
်အဗူတၱၢဆာပူးနာာ့ 

ဒိန္စတုၤဝၢဂ်အိဂ်. 

၁8၁, ဇ. ဒီနက္ဌၢါလၢ်. 

ဖိ၁ ဇိၤအခဆံးတဂၢ, 

အ၁ဿ်စူစိ်ဿး 
ဖိ၁၆ဖိၤဆံးတဂၤအံ1; 
အခူ််အဝၤလညါခံး 

အခ္ဒၢ်ဆံးအ၁း၈ၢ်ဒီး, 
တစ္စဉ်နှ်ယွၤ အီ တ်လ; 
၁ | 



နျ 

~ 

လံ်ားဝိ်,- 

အဒူဂ်တင့ၤ၁းတ၇ၤ, 
တင့်နိုဉ်ယွၤမံ၁၇့ၤ. 

ဒူး 
ပင်ယွၤဇာ.ထုးကွံခ်ဝ်ကွံဒ်း 

ဒုဗိ 
ပဟ်ယွ္ငၤဇာ,ထုးကွံဒ်ဆိ. 

တုၤအနှၢ်8်တိ်တစဲး, 
မၢအမၤလိလံခ်ဖွဂ်သျး. 

တုၤအခ္ဒိၢ8ဉ်ထိဉ့်ဝဲနဉ်, 
ဥုးအမၢလ်ိလံဒိဇ်္မ့ 

တုၤလံ်5ဉ်ိမၤဝဲ၁့,- 

မၢၢနၤဖူးဘၢ်အၢတ်ဝ့႔. 
ဟ့််ိၤအ၁ႈးကပိီ!'ဒီး, 

သွှၤဇၢႈမၢၢကဲနဂျဲဒ်လိၤ. 



၂၀၁ 

အူ 
အး 

လဲး 

8ိ5မုဉ်စ္မတၢဒ်လၢ8အင်္ဂါ်.. ၁၅၃၄ 

မၢဟ္ဂၤကွှၢ. ဂ. မ8ၤက္ဂၢ်လၢ်. 

ဖ်ိ၁၆အံၤယဆဲဉ်မ8ဉ်မႈ, 

ၿငစက္င်ယဇဲတင္သာဉ်. 
ဖိ၁၆အံၤယဆဲဉ် အိၤဒိး, 

ယကွဒ်ဃဝဲတင္ညီ+. 
ယွှၤဇာ,အံးဆိ်တွ်လီၤဒီး, 
မၢကဲမၢ၀1ၤပ်စၢၤလိၤ. 

ယွးဇၢ,အံးထိဂ်ကွဒ်လၤ၀11, 

မၢကဲအပ်ၢစ1ၤ1ပင်1ၤ. 
မိနပပါအကလုဒ်ကထါး 

မၢအတိ်နူ်8ိကနပ်. 
မၢ1အခုဉ်ပ1အၤဝ့း, 
မၢအကဲနပှဲ?်ချချျ. 

စၢအခုန်းတိအံစးလိ[} 

မၢအမၤန္ဝာ်ထိတိ. 

တုၤအင်ၤတုဒ်အပဒ်တိၤ, 
ဆူမှမိဟံးထိဂ်က္ခၤအိၤ. 



၁၅၆ 

၁:ဝိ၆အဖ8. 5.ဂ. 

ယဖိအံၤအ၁ႈ, 

ယသံၤအံၤအ၁ႈ, 

လၢအဂူၤမီးလ1ၢ အဝါ; 
ဟ်သိၤကၤအိၤကစ်ယွၤ. 

81က္ဇၢလ 

ယဖိအဒူဉ်အံၤ, - 
ယထလံၤအ၁းတ်ု, 

လၢအ~အဂတစိတဆံံ, 

ကစၢ်ယွၤဇ1,အရုးကွံဒ်. 

အဒူ၆်လၢတ့ၢ 
အ၁းလၢတဝ့ၤ; 
ကဓ၈ၢ်ဇၢ)ထုးကွံခ်တက်, - 
ဟ့််ီီၤက္ခၤအဝါအဝူၤ. 

ားဝိဉ်8၁ဉ်. 9.ဂူ, 5ၤက္ဂဂ်လၢ်, 

ယဖိအံၤယွၤ01; 

ယလံၤအံၤယွၤဇၢ» 



၂၈၃ ဗ5ရု၆စ္စတၢ်လၢ8အင်္ဂါ ၁၃၆ 

ဒုးတၱဉ်က့ၤအိၤလၢနစဂၤ. 

၂ အတိၢ်ကုဉ်၇န့်, 
၃့ဘၢ်ကူဉ်ဘ{ န့်, 
ဟုဉ်ီၤကူၤအီၤကစ့်း 
ပဒ်လၢနုစၢၤထံးတကာ့ဒ်. 

၃ ၁၆ လာတိ်ိ အံၤ; 

ဆိးလၢဟိဠ်မိဂ် အံၤ, 

ကွၢ8ဖးအတိဌ်~ဒီးအဝံ့ 
ကွၢဒ်တု1အပှၢ်တုၤအဝံ. 

င ယဖိအံၤစ့်, 

ယလံၤအံၤ၈ဒ့်,. 

အံးထိဉ်ကွဒ်လီၤအိၤဂ့ၤ့းႈ 
မၢကဲလ+ဒနှဂွှၢ်ပုၤဝူ႔. 



၁ရရု.၁ဂ၇ဂ 'လံ5၁:ဝႆ်. တချ 

ပြး 

၁ 

အရဂၢ 

၁:ဝႆဉ်ိ. 5.ဂ. - ဒက္ပါဲလ်. { 

ဖိခံအံၤယွၤ@7, { 

ဖိ၁၆အံၤယွၤဇ1, 
ဝမ့်ယွှဟ့ဉ် ဒါဒဉ်ယၤယၢဒ်. 
ယ၁းခုထဲ8ဥမႈအ္ပ 

ယဖိအံၤတုၤ8၆, 
ယလံၤအံၤတုၤဒဉ်, 

ကယဲၢ်ပါ်ယ္ငွၤအတၢ်8ြ့ 
မၢတၱာကွား ဆည 

ကယဲဒ်ယွှၤဆဲဉ် ၆၈. 

ကယဲၢ်ယ္ဂၤမၤလိဒ်, 
မၢအတၱာဒ်သျးသဲဇဘျိးအိျ္က 
_မၢကဲလၢနဂှဲၢ်၁တိး. 

တၢ်. ဂု. လ. 

ကစၢ်ယွၤန် ပုၤဗ့်ပျှံ , 
_အကလှ်ဝ့်တိၢ်မူ်ဖံ :, 



ရတ. 

ပြ 

တၢ်အရုဒ်ဘိ်ဒဉ် တၢ်လိၤ. 
အဲဒ မၤအတဂ်ဒီး, 

ကအီဉ်ဘ်် အိဘင် ဝဲလ်. 
တၢ်ခုဉ်တၢ်ရု် အိဉ်ဲ8:, 
ကဘိ်ကညီအဝဲလိ. 
အပိအမါန်၆83: 
ကဒ်ခံရဂ်အပိး လ်. 
ခံဆရဂ်္ဂလၢအဖာိ် ၈1 
အ၁ဉ်အါအါကလဲဒ်၁၇၆်. 
အဖ်ဘိဂ်တြီးဝ့ၤလဉ်ထႆ္က 

သီၤဂခ်လၢခ့်ခဲးအထံး. 
ပၤအဝျံ႔ယွၤတဖဉ်8ိ#, 

တၢ်ရခ်ကအိ် ၆ အံၤလီၤ. 

တခိတ္ဒလီ်အခး.%, 

တၢ်လၢအလုဒ်အလၢ်အံ1, 

အိဂ်တ္ခၢ်ဲကၢဝျှ1ၤလံၤလံ 

၉၇ ရသ ရူ 



အအီး အရီးရေ." 

လံ်၁:ဝႆိ. 

ယွၤတ္ဝိၤပၤလၢအပိ့ 
ရ်ဒီးခွါခံဂၤဖိၤသိၤ. 

တီလဲ 
အဒူဉ်တိအ၁:ဧ ၂ 
ခဲအံၤလၢယ္ဂၤ !အဓဲ်ညါ, 

ဗ်အဒူ၆်တိအ၁း ရၤ. 

မၢႈ၃ဝဲတပ်ၤလၢ်လၢ် 

ဖ်အကဲဆီ{်လိ်ထိဉ်တၢ်. 

ဒုမၤတၢ်ခဲလၢဒ်ခဲ ဆ့, 

်အဂဲထိဉ်တဒ်တတ့ၢ်. 

ဘါ ဘၢ်အဟိဉ်. ဂ. " 1 

ကစၢ်ယွၤဇၢ ၁၃ ဂ်တံဉ်အံ1, 

ခး ကကဲကဓၢအဟိဠိ့ 



၂၁၃ ဘါတ်ံတအဟိံ ဉ. 

ပဘူဉ်ပဘါအဖၢရှဂ်နူဉ်, 
တဲလီၤအိဂ်လၢာအပူ1တကၠ်. ` 

၁ရဉ်မ့်ဲကစ၈ၢ်ကလုဂ်, 
၁းခုကစိဋံလာဟႆဉ် အံၤနူ1, 
ခွးဘီးကတဲဇဲတုၤ1အလာဒ့် 
တဲစဂၤက့ၤအိၤကစဒ်ဇၢ. 

ခးပြးကစဒ်အပျဲ််အဘိဂ်, 
ကစၢ်ကလုဒ်ကတိ်နူဂ်တိး, 
ပၤပဲၤထိ််က့ၤပပါရမ်ႈ 
မိဘ 159 1လၢ၁းရုဂ်စိဆုံ. 

ပၤတိ်ခ၆်ဖ8ိမဟဲထိ{်ီး, 

ဦးဝိးကန်အ၁းကပဗိီၢ, 

ခံ#ပုးကကဲအရှဲဒ်ချျချျ, 

ဒူ်၁:ဝိဟ့ဉ်ဘီၤတကၢ်. 

လၢဟီဉ်ပူ႔အံၤပဘါ ကစ်, 
ဒိးတုၤပဒံထိဉ်စၢ်ဓဲ၁ ညါ. 



ဒု -လံ5၁:ဝႆ်. ၂၀၈ 

လၢ ၈ၢ်ိိၤထံးဆုးလိၤ၀{, 

၁းဝံ််ကစၢ််ိ ထူလိၤ ယိဒ်. 

ဘၢံတၢ်အဟိ၆ိ. 6.6.၈.&. လွာ 

စၢ်ဧၢ,တံဉ်ကဲထိဉ်လံႈ 
ပဒူ်လာစၢ်အင်ါၢ်, 

ကကဲတၢ်ထုကဖဂ်် အတံ, 

ဒိႈဟႆံ်် ၁:ဝံ ဉာ တၢ်လိ. 

ခဲအံၤဟဲလိၤရၤရ1, 
် လၢအပူ1တကာ့ၢ်, 

ပစ့််ဘူဉ် ထိာ်ဘါထိဉ်ကစၢ် 
ကွဒ်ိၤက္ခၤပှၤ တက်. 

ပၤလၢ~၁ၢ်၁ၢၤတဖင်, 

ဝ်ဟဲထိဉ်ဘါတန်န့် 
_အွၢ်လိၤလၢအိ,၃ူဉ့်ၤ၁းဝါ, 

ဟၠ််ဘီၤက်းဂၤတက္ခ်. 



] ၁၉ ဘါတၢ်အဟီ ၆. ၁၀၂ 

ဝ လၢစၢ်အဟိ်ူၤအံၤ, 

ာတၢ်အၢ နူဒ်လၢၤတဝ့ၤး 
်လၢ1ကကဲ ၈်ိ်စီဆုံ,) 

ကြားဘဉ်ကဝၢ်တက်. 

း ၀ဝဘါလၢတိ်ခ်ိဠ်ဝံ (, 
ပပါရမံလာထိ်, 

်လ1ပကတူၤလ7စဂ်ဂီၤထႆး, 

9 ဘာလ်ၤိၤလီၤထိ. 

၈၂ ပဟႆဉ်အခိ. 6.6.၈.6. မြိ 

ခ ` တူနိညဒဥာံ{ိုဗိအံႈ္က 
တဒ်မိဉ်ဟ့ဘဉ်ပ၁:; 

လၢပကစ?်အခုခဲအံ1, 

ဒီးခဘါ ထုကဖဉ်. 

၂ အိ်လၢအပူၤဖၢရုဂ်, 
အံးထိဉ်ကွၢ်လိၤတကၠ်. 



၁၀၃ လႆ်၁:ဝႆ်. ၂၂၀ - 

အိဉ်ဒီးပဝိးဒီးဟူ၆တဒ်ရဒ်, 

- ~ တၢ်အၢဘဉ်လၢၤတင္မၤ. 

၃ %၄ဓ်ခရျးတေမ့် 
ဖဲအံၤတင္မၤကဲထိဉ်; 

်လၢ1ပလူ1းကစဒ်အ၁ႈ, 
ဒီးမ1အတာ်န့်ီၤ. 

အအမမအပဂလအရ.ဂဂဂ.ဂၤ ဘဒ 

တ့ဘ်. 

သ် တ့္အၢိတဘါ. ဂ... န 

၁ တ့လိၤဟိဠ်ခိ{ဝ််မတၤ, 
ပိိၤဝၤတုဒ်ကံစၢ်ယွၤ. 

တ့္သိၤမူဝိ{်မ့၆်မတၤ, 
ပိိၤဝ္မးတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

၂ တံ့သီၤရု်မတၤတဂၤ, 
ပိိနဝ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

တ့လိၤလါမတၤတဂၢ;, 

. မှီဝူးၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၢၤ. 



၂၂၁ တိ. 5၉ 

၃ တ့လီၤဆဉ်မတၤတ၀ၢ) 
ပိနဝၤတုဂ်ကစၢ်ယ္ဂ1. 
တး့ိၤဆုမတၤတဂၢ; 
ပှိၤဝ္မၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

၄ ထ္ခလိၤတၢ်အိ်မ့််မတၤ; 

ပိၤဝၤတုဒ်ကဝၢ်ယွၤ. 
တ့လ်ံၤတဂ်အိမ္ရ်မတၤ, 
ပိိၤဝၤတထုဒ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 

၅ တူ့သီၤထံမတၤတဂ၀ၢ,) 

ပိနဝ္မ;တုဂ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 
တ္စသီၤမ့ဉ်အူမ့််မတၢ; 
ပိိၤဝတထုဒ်ကစၢ်ယ္ပၤ. 

၁၀၈၄ တ့လိ1တၢ်၁ါ. ဂု.၆, ၂) 

၁ တံ့သီၤတ်ဖိပ္စ််မတ1, 

ပိိၤဝ့ၤတုဒ်ကဓၢ်ယ္ငၤ. 



လႆ်၁ဝိ်. 

တ့လိၤတပ်စ်မူ််မတၤ+ 
ပိၤဝ္မၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

တထ့လီၤဒင် မတၤတဂၢ,. 
ပိိၤဝ့ၤတုဒ်ကစၢယ္ငၤ. 
တ့သီၤညဉ်မတၤတဂၢ, 

ပိိၤဝၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

တ့ီၤတိ်မဘၤတ၀ၢၤ, 
ပိိဝၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 
တ့လိၤလံဉမတၤတဂၢ, 
ပှိၤဝၤတုဒ်က@ၢ်ယွၤ. 

တ့လီၤတခံမ္စ််မတၢ, 
ပိနဝၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
တ္စသီၤတၤဝ်ၤဗ့်မတၤ1, 
ပိိၤဝၤတုဒ်ကစၢ်ယ္ရၤ. 

တ့ပ္ပၤ၁ပျှ1ၤဝူ်မတၤ+ 
ပိိၤဝူၤတုဒ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 



၂၂၃ တ့ကၢ်.: ၁၀၈၅ 

တံ့့ပၤကညိမ့ၢ််ပတၤ, 
ပှိၤဝ္မၤ.တုဂ်ကစၢ်ယွၤ. 

တ့လိၤကူမံၤမ့််မတၤ, 

ပိိၢဝ့ၤတုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 
တး္စကူကစၢၤမ့်မတ/,. 

ပိိၤဝ့ၤထုဒ်ကစၢ်ယွၤ. 

တၢ်က၆+ၤ. ဂ. 

လၢအခ်ိထံးလၢအငိ, 

ကျိုငည္လိုင္ကင္သ ၆ 

အဝ့ဂ်အခ်ိ၆ထံးလၢငျၤ, 
ယွၤတ္စတဒ်တူၤအမ်ံၤလၢင်. 

တၢ်ကပီၤဝဲတအိဂ်ဘဉ် ) 
ာ်ခံးလ1 ဟိ 8. 

ဃွၤဝံးဝဲလာရဂ်ခိ ထံး» 

တၢ်ကပီၤဝဲအံၤခူၤအႆ1, 



| 

၁၈၆ လၱာ်၁:ဝ််. 

၃ ကာဏဲထိဉ်3၆်ဗဲတၱကွာ 

၁၀၆ 

ဒိန္ဓတၢ်ကပဗီၤဘိဂ်ထီ{ိန့ဉ်. 
ခ်န်ဉ်အပိးက၀ၢ်ဇအပ္က 
ပ၀၁:အိဉ့်ခံးတျါ၆ကၢ 

နံကလုဒ်ီိနန္ည်တက်ႈ 
မၢပ၁:ကပီးန်နူ. 
နကလုဒ်ိၤန္ဝ််၀ၢ်ဇၢ 

မဒဠ၁းကမိၤ ထီ, 

တၢ်8ဆှံ. ဂ. 

လၢယ္ငၤတ့သိၤပဒ်ိ၆ၤတ်, 
တ့့န့်ဝဲအဝ္မအဝါ; 
လၢယ္ငႈၤန္ရ္ဦီ့န်် တဂ်အီ1, 
တ့ိၤဝဲအစီအဆံ. 

တၢ်အၢတ်ဒီဘဒ်ခဲ ဘး, 
၀ 
ဂျ တခိ်ဲဲနတမံၤဘဂြႈ 

ပြ 



ခံ73 

ခ၁ဂရ 

`ာ့တၢဲ. ည ၁၈၅ 

တၢ်၁ရူးကမဉ်လၢ့ 
တဘိဉ်ခံးဘဉ်ဲတဉ်လီၤ. 

တၢ်တဖဉ်5ိဆံဝဲ5;, 
အခံဉ်အခူးတတိဂ်လီၤ. 
ခဲကနုံဉ်အံၤ၆လၢဝျ11; 
်အစဓိဆံတကွၢ်၁၇၆. 

ယ္ဂၤတ္ဝၢ် လၢ်. ဂု. 5ၤအဲဉ်၆, 

ကစၢ်ယ္ငၤပိိၤမိဒ်ဂၢ်ဲ, 
တဒ်တအိဂ်နီတမံၤလဲဉ်. 

တၢ်ဆိဉ်ဝဲပျိသူဂ်ပျိုထိ, 
ယွၤက၈ဒ်ဆိမိဲလိၤ. 

ထံမူဒိဉ်ထံဟိ၆8{ဉ8:, 
၈ၢ်ယွၤနီၤဖးအဆၢလိၤ. 
ထံအဖိ၆ိ{်န္ဂဉ်နၢၤဇီးႈ 
ယွၤတ္ဝီးဖး8{်ခံကိး. 

မ္မ 



၁၀၈ လံ်၁:ဝႆ်.: ၂၂၆ 

၃ မူဒိဉ်မိဠ်တ္ခသိးန်, ~ 
ဇိန္စရာ်ဒီဧလါ္ဖးဆဉ် ဗဲ, 
ုဒိရဂ်အခုံၤနူဉ်န11, 

တ့မူကယဒၢဟိ်ကပၢ. 

၄ တၢ်ပဲ႔္ဝိလာရှယလံၢတၱ) 
ယွၤးကစဂ်တ့ဲဒင်လိၤ. 
မူလာဟိိ််လၢပဲဲၤလံ, 

တၢ်ဝဂ့ၤလံယွၤကံစၢ်ဝံး. 

မ 

ဒဂဂ တၢ်. 9. က္ဂါလၢ်. 

၁ တိ် အံၤလၢ5ီ, 

ဃွၤတ့္သီးဝဲသိၤ, 

တၢ်အိဉ်လာအဒျှာ 
ယွၤထတု႔အလ7ၢဒ်. 

၂ တည်မြဲ 



၂. တ့တၢ်. 

ကယဲဒ်တၢ်ရၢ်ကး, 

ကယဲၢ်တၢ်အင္ဂါ, 

ကယဲၢ်တဒ်ဘ်ဒီး. 

စာယံၢနကးအခိပာ့ 

ကယဲဒ်တၢ်အထံး; 

. ,ယဉ်ယူ႔လ၅ခႆ 

7 

ပြာ 

ကယဲၢ်တၢ်အဒျာဂ်, 

ကယဲၢ်တၢ်ဆၢထၢ"၆်ႈ 
ကယဲဒၢ်တပ်အတျီ 

ကလဲဒ်တၢဒ်ဆ့ဉ်နီၤ. 

ကယဲဒ်တၢဒ်အလ်ာ်, 
ကယဲံၢတၢဒ်အကိး 
ကယဲၢ်တၢ်အတဲ့် 
ကယဲၢ်တၢ်ဟးဝ၁့, 

ကယဲဒ်တၢ်ဟူးဝး, 
ကယဲၢတၢ်ခူ၁ါ;း 

၁၀၈၈ 



း- ၁၀၉ လံ်၁:ဝိ်. 

တၢ်ခဲလၢဒ်ခဲဆ့, 

ဝ့်ယ္ငၤအတ္ခနူ်. 
ယွၤခ့တၢ်လာဒ်ီး, 
့ၤဝံးပတြ1ၤလိ1, 

ဆိကပဗိာ်ထံထံ, 
ပတြၢၤတုၤပဒံ. 

တ့ပှၤ. ၁. 

တ့လိၤပၤကညီိႈ 
တ့ိဆုံဝဲလိၤ, 

တဟ့််ဲအ၁ႈးဖး, 
မၤဝိဒ်ပခ်ဝဲခဉ်,. 

ကယဲဒ်တၢဒ်ယတာ့ 
ဘိ် ၃ဝဲတကွ်, 
ကလဲဒ််တၢ်ခဲလၢဒ်, 
ယဟ့ဉ်လံ၃ုပဒ်» 

၀ 

51ကွ္ဂါ၆််လၢ်. 



၂၂၉ တၢ် အႆးထိဉ်က္ဂ်လိၤ. ၁၉၀ 

၃၁၆၀စိန့်ႈ 
အိာ်ဘင်ဘိၤတဂၤ. 

တျၤ၃{န်3:, 
ဒုကဒံတာလီၢၤ: 

ငှ ပၤတနင်ဘဉ် အီၤ, 
ပ္ပၤ၁ံအဲဉဲလ&1. 

ပၤတနဒ်ယ္စၤအံ1; 

ခံဝဲတုၤခဲအံၤ. 

၅ ပဝဲ8ဉြ်ခဲအံ1; 

၁၉၀ 

နာ် ်တွး၉ ထံ 

ပဝဲ၃ဝဲအံ 1, 

- - ဆိမိထွဒ်လာထံး, 

တၢ်ဆံး ္ဝိဉ်ကွၢိလီၤ. 

ဓိလၢ1ဓခ်သဒာ်. ဂု. ဒီၤ 

ခ ပမံဘဉ်လ71စစ်လဒ်, 
ဖုဒံနှိ်ပျဲးဘင်အစုး, 



လ် ၁းဝိ. ၂၃၀ စီ 
အရလား ဓ 

ပမံလၢပ္ပါ်လၢ်ကျါ ၆, 

ဖုဒံနိဉ်အိဉ်ရှ်ဘဉ်လိၤ1. 
၂ - ကဝၢ်သ္ဂၤကွဒ်သိၤခဉ် ပ. 

ခ့တအ့ဉ်ထီတဆဉ်ပှၤ. 
ဝ့်ကစၢ်ယ္ငၤကွၢ်ပၤ5ီး. 
တၢဒ််တအ်ပၤလိၤ. 
ကဓၢ်ယ္ပၤအံးပုၤ1ကွ်ပ႕1, 

ကဒ့်ကဆီတယိဒ်ဘဲ 5. 
ကဓၢ်ယွၤအံးတွၢ်ပၤမႈ, 

ဂုၢ့့််အဘိာဖျူးပျင် 
ဝ််ကဝၢ်ယ္ငၤတွ?ဒ်ဒဉ်ပှၤ, 
ဖျဲးဝဲဒီးတင်ဆူးတၢ်ဆါ. 

ဝ့ဒ်ကဓၢ်ယ္ငၤတွ်ဒဝဲ, 
ဖျဲးခဲလၢခ်ကိးအမံၤခဲး. 

လဲၤကထ8:. ဂ. ခ့ 

ခဲအံၤပကလဲၤကဒီး,; 

ကစၢ်ဇၢ့အံးထိ်က္မၢ်လိၤ. 



၂၃၁ 

၁၉၂ 

တၢ် အံးထိာ်က္ဂ်ီၤ င 

. ကလုဒ်ဒိ၃ုကလုဉ်၄, 
၈ၢ်ယွၤ@7,%၀1ၤပၤတတၢ်. 

မ်ကဘင်ကစ?ဒ်၁:ဒီး, 
ဘိးထိဉ်ပ၁းတကၠၢ်သီၤ1. 
ပလဲၤတဒ်က့ၤတၢ် အံၤ, 
ဆှၢပၤတၤပှၤတကဒ်လီၤ. 

(အက မဗ ကမမ 

ခ်ကြ ဂ့ 

၈ၢ်ယ္နဉ် ရှူးတၢ်ဒိ၆်တာ်ီ, 
. .ပဘဲဝံဂ်တဲၤဗဲ အံၤငလီၤ. 

ှၤဆံၤတ၆8ကနဉ်ဒီး, 
ပထုကဖဂ်နူ်အင်ိဒ်. 

အိဉ်ဲလၢရ် ကီၤလံဒ်ရႈ 
တဓာ်အခန္ယ္ပၤကလုပ်. 
တရ် ကီၤလံဒ်ကလုပ့် 
တဆဲ် 8းကစၢ်ကလှ်. 

၁၉၂ 



အောကာက 

၁၉၃ လ််၁းဝႆု. ၂ 

၃ တကန်နကလုဂ်ဒီး, 
အတာ်ခဲးဘးဒိ်မႈသိၤ. 

တၢ်ခဲးဘးအိၤ8{် န်က္မ့ 
အတကြ အိၤတကၠ်. 

ခံနပြးက၁်န််ဗီၢယဒ်. 
ဂက ၁ 
ခံးပိးကကဲ အပှဲဒ်8း, 
စ့်ိၤဘီၤဒူ5ီ၁;& 

၃ုတရူးကွံဒ်အိၤတင့ၤ 

ဒုတခ်ျိးမင်အီၤတင္မ1, 
၀၆ဟံးကၤအရုတတ္ခ့ 
၁ၢ်က္စၢ်က့ၤအဓဲဒ်တကၢ်. 

တၢ်ဟးဖဒ. ဂူ. ပြ 

ခံႈဒိးကဘဂ် ယွၤအ၁ႈ, 
စ ုဒ်ဝဲနဧဂ.ဘဉ် ပဟားဖး. 



၂၃၃ တၢ်အံးထီဉ်တွၢ်လီၤ. ၇၉၃ 

ကဓၢ်ယွၤမၤလိာ်ပုၤ8:, 

ဒဂုဲဝဲ1ဧၢၢ#ပားဖးလိ1. 

လၢတိ{့်ိဲဆံၤမ််ဟးဇး. 
လၢမူခိ်ထံဉ်လိ်အား. 
ဘိဉ်လၢစၢ်ယ္ငၤအဓဲဒ်ညါ, 

တၢ်လီၤဖးတ အိဉ်လၢၤဘဉ်. 

၆ လၢကဝၢ်ယွၤဂိၤထံး. 

တၢ်တလီၤဖှဉ်တလိၤယံ1. 

ဆအ ၅၁ 
ဗ်ထံ{်ိဝလၢမူတကၢ်. 

၃အိဉ်လၢဟိ်မိ{်ထံၤန့်း 
မ ၈ န မဲမၢ်ယွၤကွ္ဇဒ်ဒုတဏူ?. 

တ8ၤ၃ုလာဟိ်ိ{်ိး, 
ဖ်ယ္ပၤတွၢ်၃တဘၢလိၤ . 

တုၢဒုက္ခၢ၃လဲၤ၃ဘံ, 

မ်၃ထိဉ်ဘးယ္ပၤဂီၤထံး. 



၂ ၂ ၈ ၈ ၀ 

၁၉၄.၁၉၅ လံ5၁:ဝို်. 

ဇီး 

`တုၤခုဘ်ခံခဲကိဒ်န့်, 
်ဒုတုၤယ္ဂၤ5ိ{ဂ်တကဂ်. 

ယ္က္ဂၤက္ဂၢ်ပှၤ. ဂျ. ဝီး3ကျာလၢ်. 

ပမံပဲၤ၀အိဂ်ဒီး, 
ကာခၢ်ယွၤအံးထိ{် ကွဒ်လိၤ. 

ပဆာထဒဉ်ပဆ့့်နၤ5# 
ကဝၢ်ယ္ငၤကွၢ်ဟုဉ်ဝဲလိၤ. 

ပလဲၤတၢဒ်ကၠး တၢ်ဒီး, 
ယွၤကွၢ်ဝဲဝိကလဒ်ိၤ. 

၀မံၱၤပ၀ဲ႔ဆၢထ7"၆်, 

ယွၤကွၢ်ကူၤဝဲတု1အလာဒ်. 

ယွၤကွ္ဂၢ်ပၤတဘာၤန်ဒီး, 

ဘါထိဉ် အီၤကိးတပ်ပူ႔လိၤ. 

ယ္ဂၤမ္နၢဒ်ဘက္ဂ် ပှၤ. ဂ, ဗီ+က္ဂၢ်လၢ့် 

ယွၤဝ်တအံးထိဉ်ကွဒ်လိၤ, 
.၀ဒးဘကၢ+ဘဉ်တင္ဘီ. . 



၃၅ တၢ် အႆီးထိဉ်ကွလီ+ၤ. ၁၉၆ 
ကာလ လလ အလ အလလ လာလာ အလလ လလလ အလ 

ယွၤဝ့်တအံးတက္ကၢ်ပ0ၤ, 
ပ၁းတကၢတပနဒ်. 

ယွၤဝ့်တကွၢ်ိၤဘ{် ပၤ, 

လီၤလၢရဒခ်ပတဒျုးဒါ. 
ယွၤကဲ် အံးပ္ပၤကွဒ်ပၤ8ီး, 
ငးပ့ၤၢန် အိၤတင္မၤလိ1. 

ယ္ဂၤပ?်ပှ1. ဂ. ခိ+က္ကါလၢ. 

ဗိန် 

ကသ်မ္သူးတ်ခံးပဲ႔ခ် 

ပဲအံၤကြားတူဂ်လရ်, 

ဝ်ကစၢ်ယွၤပခ်က့ၤပှၤ. 

ပဲအံၤပကြား ဂီ. 

ဗ်ကစၢ်ယွၤဟ်ပၤလီၤ. 

မ်က၁ၢ်ယ္ဂၤပဝ်ပှၤဒီး. 
ပူၤပျဲး ဘၢ်တိးမံၤလိၤ. 



၁၉၅ လံ်၁:ဝႆ်, 

၃ အကုဒ်ဝ့်မ်နိနူ်8း, 
၁:ဝံဉ် ၁းဆၢထိဉ်ယွၤလိၤ. 
ယွၤပဒ်ပှၤအခုံ1အငိ, 
၁:ဝံဉ် ၁:ဆၢပတြာၤ အီၤ, 

ရု်တီၤလံ?်. 

ဉ်ကိၤလ်ၢ်သိတၢ်. ဂၤ 81အဲဉ်&. 

ရဒ်တီၤလံဒ်သီဘီး န် 
ံးဲဒိးဘၢ်အဂူၤလီၤ. 
ရှ်ကီၤလံဒ်လိကမဉ်ဘိၤ+. 
စး ည ဒီဒကာ 

၂ `၁ုမ့်ဝံးလ1တၢဒ်အဝ့ၤ 
၃ုမ့်ခံဒီးတိဉ်တင့ၤ. 

ပူဇာ, 
ဟးဂူဒ်ဟးဂီၤဝဲ8{၆ကၢ. 

မမရီဲ့ီ့ီ့ီ 

ဂ က 

ပ ဗာ 

၃ တာ်ဝ့1ဒီးတဒ်အဒန္ရ္ဦ်နၢ 
ဆိမိဉ်နၤဖးလၢဒ်ပိ@7. 



ဂု မုဉ်ကိၤလံဂ်. ၁၉၈ 

ယ္ဂၤတၢ်ိ်ပနၢ်ဟူလံ, 

ဒိးပနၢဒ်ဆိမိဂ်ဖွၢ်ထံ. 

ခၢ1ကပို1လၢပုၢၤပှၤတိ. ဂ. 18. 

နှကပ်ျီန်လၢဝျှ1ၤပၤတိ, 

လၢထံးဝ့်ယွအကညိ႔ၤ. 
ယ္ဂၤတဒ်5််အတိာ်ဝဲ3:, 
၇ဲ်မူမိ် ဖိလိန. 

ယွၤဟ့်ဘီၤလၢတူဉ်ခူ၁+ 
ဃယွၤကဦီးယွၤတဉ်အီၤလာဒ်. 
ပူထိဉ်ယွ1,ယ္ဂၤဝ့််ညါ ဒိး, 
တကြးးယ္ငၤဟိထိဉ်ကွံဒ်အိ1. 

ယွၤတိလီၤဆူ ရဒ်အကျျၤ့ 

လိဉ်ထိ်အ၁းလၢပယိၤ. 
ဟဲလိယ္ငၤဖိရဉ်ဖိစိႈ 
့ၢနူယွၤဝံးအ၁းလီၤ ` 



၁၉၉ လႆ်၁:ဝံ်. ~ 

၁၉၉ ပှၤလၢပျၢၤ. ဂ. ရွက္လဲ 

၁ ယွၤတ္ဝီဆှံမ်ၢီးပၢ်, 

န1ကပျိၢ်လီ၁ပ်ပွဂ်. 
၁၆ပစီီလၤယ္ပ္ဗႈဒူ၆်လိၤ, 

အ၁၆်ပယိၤခဲးန့် အိ. 
၂ ပယိၤဟီႆးဒီး၁ ၁၆ ဘိ, 

ံဉ်ကတာဒၢၢ်စံးဝဲဒ၆လိ+. 
မိ်တၢ်တင့မိၢ်းပၢ်ႈ 
ဝ့်ကၢ်၁1စံးလိဒ်အ၁ၤး. 

၃ ' လိ 8လၢအဂုဘဒာ့ 

ယွၤ််အီၤတမ့ၢ်ဘဉ်. 
ဆိကမ််ဝဲခ်န္ရ့် 8; 
အဒခူဉ်ဟးဂီၤ၁းဟးဂီ*ံ. 

၄ တူၤဝ့ဒ်အနူှ်တရဒိ# 
ပယိၤ8{ဉ်လိန္ဝ်နဲၢအိၤ. 
လုဉ်၃့််ပၢ်ယွၤတၢ်ကတိံ1, ' 
လိၤတျၤအဖိ၆ၤလံၤ81. 



ရုဉ်ကိၤလံဒ်အပၤ. 

ရဉ်ကိၤလံၢအပ္ပ1. 

ဒှာ်ဥ်ယ္ဂၤ. ဂ. 
ပၤ၃8်ဖိတဘါယ္ငွၤ, 

ခှ်နွဉ်ယွၤတိးစင်အ၁း. 

ရးိဉ်ာအည္ညႈဒိ 

ဒုဂ်ဥွဉ်မႈယွဘျုဘျုလိၤ. 

ပၤ၃ူဉ8ဒု်ဥွဲ်ယ္ငႈ, 
တူၢ် ဘန် ရ် တိးဂၤ. 

ပၤ၃{ခုဉ်ခွဲဉ်ယွၢီး, 
အခို. 

မ မာ် 5 5 
စ်မ ဉအထုးစီး, 

တၢ်ခ်န္ဂ်တ၇့ဉ်ညါ5း, 
ကိးမႈရဒ်မှ်အူထုးလိၤ. 
ထုၤစ့််အန််တရဒီး, 
ကဟိဉဠ်ကတိးထိဉ်ယ္မၤလိၤ, 

၂၀ ပး 



ငာ် ၁းဝီ်. ဦ 

တုၤ ််တရုတႈ, 
ကတိာ်ကကိးထိဉ်က့ၤယ္ဂၤ. 

တိ် ကိးခုဒ်၁က္ဝဝဲဒိး, 

ယွၤတတကိးဆၢတကွဒ်ဗိ1. 

မ့့တိဉ်ဓ့်တိးနဒ် ၁ကၠ, 
ယွၤတကွ််ၤတတံးက့ၢ. 

ဝှၤဘါ တၢ်, ဂု. န. 

ဘဉ်ရုၤပဒူခိ်စံးဝဲ; 

ခုယွၤအိဉ်ဖဲလဲဉ်ခီလဲ၆. 
ပၤမဲခ်ဘံ{် ဝံးမနူၤလဲ{့် 
ခုယ္ငၤအိဉ် ဖဲလဲ်ဂူၤလဲဉ်, 

ပသွၤအိဉ်လၢမှုမိဉ်ထႈ 
ဖဲအ၁းမၤဒဉ်ဲမႈ. 
ပယွၤ~အိဉ်လ"မူိ{်ထိႈ 

`ဲအဝ၀ၤးမၤခဉ်စဲသီၤ, 



၂၄၁ 

စိ 

42 

ဒီ 

ရုဉ်ကိၤလ်ၢ်တပ္ပၤ. ၂၁၁ 

ပဒုဒ၆အဲဗာပၤ; 

ထဲက်ျိ်ဇိနဝ့ဖိ1မႈလိ1. 
ပု ဉ် တၢ်ဂီၤတဒ်ဖိဉ် 

ထဲထူဖိၤလွဲဖိၤမႈလိ1. 

အထါခိဂ် ဆန် ၁က 
ကလုဂ်ကတိၤဘဒ်တဝ့. 

အဓဲဒ်၁၆~အိဂ်နဒ်၁က, 
အဓဲဒ်န္ရ်ထံဉ် တၢ်တာ့. 

အနဂ်န်ဝ့်အိ်ဘဉ်ဆဉ်, 
တန္ရၤဟူတနင်ဟူတၢ်. 
လၢအတိာ်ပူၤနူဉ် ဇိၢ်3ီ:, 
တဒူတဒါဘာ်ဝဲလိ1. 

ပၤဘူ်ဘါအီၤတဖဉ်8# 
ဝ့ၢ်မႈခအခိးန်လိၤ. 
ပြၤတန့ၤအ၁းလၢဘိၤ, 
လိၤဒိလိူဂဒ်လ1 ၤလိၤ. 
၁၆ ပ 
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လႆ်၁:ဝိ်. ၂၄. 

ဘါခ််. ဂ. 8ၤပးလး. ” 

5၆3ဧတၢ်ဂီၤအိဉ်လၢာငျႈ 
ဲဲဘါအီၤဝ့ၤတင့ၤလဲ{ဉ်. 
5 ဒီးတၢ်ဂီၤ&းစီၤ3, 
ပဘါအီၤဝ့ၤတင့လိဉ်. 

ပဘါတာ်ဂိၤဒီး8ၤ5, 
တၢ်ဝ့ၤတၢ်ဝါတဘိ{် ညိ. 
ပဘါ8်ီးစ8ၤ3ခါ; 

့ၤတအိဉ်ဝါတဆ်ဉ်မႈ. 

5၆ဒ3းတပ်ဝီၤဒ:8ၤ5, 
ဆအုဉ်ကၤပၤ၃့္ဝတင့္ဝိဉ်. 
၀၆ တၢ်ဂိၤဒီးရဂ်ဒီိ:1. 
အုဉ်က့ၤပၤ၃ခ့တင္စလဲဉ်. 

ဒလူၤ8ဉ3း8ဉ်တပ်ဂီ1, 

အုဉ်က့ၤခိ၆က္ခၤတင္ညိ. 



၁းလိၢ်လႆၤ. 
လူ ၂၉၉ လလလ လအ 

၀၃ 

ဒလူၤ1၆8 ဉ်ဓိး၁ရဲအ+%1 
ဆုဉ်ခိ်က့ၤပၤတင့လၢၤ. 
အအအ လရရရေဗွ့ာဇရ်အရွ ရဲလ 

စၢ်ဇ7,နဧပ၆ ဗီး. 
လာၢ်ဖိၤလ့ဖိၤ၃့််ဖးလိန. 
ပမိ်ပဒ50ၢ8:3း, 
လၢၢ်ရဂ်လ့တိင့်ဖးလိၤ. 

ဗားကိၢနလာၢ့် 
မၤ၁့်ဖးဘိၤကစၢ်ဇ7. 
ပ၁းကိၤနူၢ်ခံးလၢၢ်ခံး, 

ဂကစၢ်ဇား,မၤက္ခၤ၁ဘှီး. 

ပ၁း:အအၢ1အတဝူၤႈ 
မၤဟးဂှဒ်ားဂီၤတကူၢ်. 
ပ၁းအအၢားအဂဌိ 

မၤဟးဂီၤအိန4တတ့ဂ်လိၤ. 

၂၀၃ 
အအ - 



၂၀၄.၂၀၅ လံႆ်၁းဝႆ််. ၂၄၄ န 

၂၀၄ ပှၤတနုဒ်. ဂ. 1. 

၁ ဝ႕ှၤအတဂူါဒ်အတရှူဂ် 

ကအိ်ဘဉ်လရဒ်ဝ့ဉ်အူ. 

# ပှၤအတနုဒ်အဘနုဒ်, 
ကအိဉ်ဘဉ်က့ၤလ1လရဒ်. 

ခု ပၤ1အတဂူဒအတငူဂ?် 

ကအိဉ်ဘဉ်လၢလရပစ်ပူ႔, 

ငှ ပၤအတနဒိအတနုဒ် 
ကအိဉ်ဘဉ်လၤလရဒ်၁:. 

35 ပှၤ1အတစူဒအတနင်, 
ဘိဉ်လၢရဒ်8ၤ8ၤဃဉ် စဉ်. 

၂၅ ၁ဘလိၢဂ်လိၤ. ဂ. 91ပဒးလ*. 

၁ ပှၤ၁:သီၢ်လံၤအိ်ပၤအၢၢ 
- ဆဲ၆အ၁1ၤလာဟိဠ်၆ချၢ. 
ပၤ၁းလိၢ်လံၤအိဂ်ပ္ပၤတိ, 
ဆဲ; ပၤဒူိ ̀ ၁1ၤလိၤ. 



၂၄3 ၁းလီၢ်လံၤ. ၂9၆ 
အရလား 

၂ အဲ ဒိးတၢင်လဂဟိဠ်ခိဉ်ချာ, 
ရၢ်လၢ်ပၤစံးထိ၆်ပတြ+ၤ. 
ဆဲ ဒီးတၢ်လာတိ် 8: 
ရှ််လၢ်ပၤ ဝံးပတြ၇ၤ~ဘီၤ. 

တၢ်တိ်ခိချှာအဲဠ်ဲဒီး, 
ဘိဂ်န္ဂ်ဲလ1အ၁းလိ., 
တၢ်တိ်ခိ်ချှာဆဲဉ် 8းဲ, 

၆ လၢအ၁းတက္ပဲဒဲ. 

၁းလိၢလီၤ. ဂ. ခ +ပ56လခ., 

ပ႕ၤ၁းင်ၱၢ်လံၤအိဉ်ဲဒိး. 
တင့် ညါက္ခၤယွၤအတိိ. 
ပၤ၁းသိၢ်လံၤအိဂ်ဝဲအါ, 

ယွၤအတိဝှၤတဒ့ဉ်ညါ. 

ယွၤအတိပှၤတင့ဉ်ါး 
တ်ကဝိာၤဝိၤအဓခဲ်် ဆါ. 



၂7 

၂ႈ၀၀ဂ 

သႆ်၁:ဝိဉ်. ပြ 

တၢ်ကတိၤပိၤတဆဲဉ်8:. 

ပၤတဆဲဉ် ထူတဆဲဉ် သွ. 
ကမဉ်ဝဲဆူတာ်ခံးကျါ. 
ပၤတဆဲဉ် ယွၤလၢအတိ.,` 
ကမဂ််ဲဆူတ်ခံးသိၤ. 

ဖတနဒ်ယ္ဂၤ. ဂ. ခီၤက္ဂၢ်လၢီ. 

ပှၤတခူဒ်ယွၤတနင်ယ္ငွၢ, 

၄ၢ််ထံဉ်တၢ်လီၤလိ၆်လီၤလး, 
တဒ်ညါ်ဘာအဇံဒ့ 
ျံၤ၁ရူး5ီၤ်ဝဲ+. 

တဒ့်ညါယွၤအဘျုးဒီး, 
ပီာ်၁ံယာ်၁ံ8မႈသိ+ၤ. 
ပဝ့်ဝံးဘဉ်ယွၤလၢ 1). 
ဓာ၃့်ညါဝဲအ၁းတိ. 



၂၄ဂု ၁းလိၢိလီၤ. ၂၀၈ 

၃ ပှၤတ၃ိညါဘါယ္ငၤဗီး, 
ထီၤကံမင််ဝဲ8{မးလိ1. 

တနင်ယ္ငၤတုၤအခံဒီး. 
န့်တၢ်ပီ်လီၤ8ၤလိၤထိ. 

၂၀၀ ပှၤတဘါ ယ္ဂၤ., ဂ. ရွာအံ3. 

၁ ပၤတဘါ ယ္ငၤတဖင်အံ1. 

တင္မ်ညါတၢ်နီတမံ1. 

ပၤဝ့်တဘါထူဘါယ္င1+ 

တင့် ညါလီၤဘ{်အ၁:. 

၂ ယွၤအသံဒ် တတိၢ်ဘငဂ်ဝဲ, 

တထံဉ်ိၤအရျ်အ၀ဲး. 

တဝ္ယံဒ်ဝ္ခလဲၢ်ဘ{်8:, 

တထံဉ်ါိၤအတုၢ်အဂိၤ. 

၃ တၢ်ခဲးဘးအါနံ့ခ်၁က, 

တထ််လိဲလ္ခၤ တက. 



၂၀၉ ~းလႆ်၁းဝႆ်. ၂၄၈ 
မာအ 

ပ်ျဉင်အ၁းလၢပှၤအဝ့1; 
ခု်နွဲဉ်လံဒ်ဘိး၀ၢ်အပ္စျ+. 

လီၤကမဉ််တၢ်. 

၀၉ ပလိၤကမဉ်. ၇. စီၤအဲဉ်၆. 
၁ ပ္ဂၤလၢဒ်ဖိခဲလဒဒ်ခဲဆ့ 

ယွၤတဒ်ဒိဉ်ဆိမိဉ်တက့ၢ်. 
ရှ်ကီၤလံဂ်လိပၤလ7ဒ်ဖိ, 

ပၤဝံဉ်တဲၤအဓမိၤအ၆ၤ. 
ရဉ်ကီၤလံဂ်ပလၢနှ့ဂ်ပ္ပ1, 

ပၤဝံဉ်တဲၤ8181စဉ် စဉ်. 

၂ ရှ်ကီၤလံဂ်လိနူၢ်အဝဲ, 
လဲၤကပဉ်ယွၤတာ်5ိဉ် တျ. 
ရ်ကီၤလံဒ်လ်န်ဲဒီန, 

ပၤလၢဒ် ဖိခံပ်ဘင်လိ+1. 
လုဉ်ခ်ယွၤကလုဒ်ခိ်ထံး, 
ပဒံဘဉ်တုၤကနုဉ်အံႆ. 



၂၄၉ 

၂၁၀ 

လီၤကမဉ်တၢ်. 

ယ္ဂၤအ၁:မိဉ်တၢ်၃ူ. ဂု. 

၁ စၢ်ယၤအ၁းမိဉ်တၢ်၁္မ 
မၤလိ်ပၢတိးငံၤကိး၇့. 
၈င်ယွၤအ၁းဗိပတၢ်ဘဲ', 
မၤလိ်ပၤကိးအပံၤဗဲး. 

ခူ လာဒ် ယွၢတ့ဒဉ်ဝဲ, 
ခူိၤတၢ်ကိးအပံၤခဲး. 
တပဲၤယွၤတန့်အပဲ+, 
၃၁၆ပစီဒုလီၤ. 

ခူ်လိၤ၀ဲမၤလ်ဒ်ဲ8:, 
၁၆ပစီ၃ုတအိဂ် အီၤ. 
၁ဉပစီပုၤမ့ၢ်ဘိ် 8:, 
ပအခံညသြတပဲါ်ညီ. 

မိ၅9းပၢလၢထံးလ7 အာ် 

၉ီဦဝယွၢခံ၆ၢနဉ်နၤ: 
ယွၤတ့အိၤယ္ဂၤဲ ဒ် အီၤ. 
တၢ့်ၤယ္ပၤဝံးဘဉ်တိတိ. 

၂၁၀ 

8 အံ8. 



၂၁၁ လံ်၁းဝႆ််. ၂၉ 

ခ လၢထံးတုၤစဲကနုံဉ် အံ1, 
ယွၤမၤသ်5်ပ့်ရူဂ်ဝဲ,ခံႈ. 
ပ၁းလၢယွၤအတွ္ခန္ရ်ႈ 
ကၢအစိၤကတၢဒၢ်တင့. 

6 ၀၁:လၢယ္ငၤတနူဒ်ဲႈ 
ကၢအဓိၤကတၢဒဒ်တကဲ. 
မိၢနပၢ်လၢဝျာၤဝ့ဒ်ရူ`ယွၤ, 
၀ဝ၁:ကကၢဘိးအ၀ၤ. 

၂၁၁ တၢ့်ၤ8းတၢ်အၢ. ဂ. 81ဘအဲ8. 

ခ ` တၢ်ငူးခ်႕ၤကဒ်ည္သ့ 
တၢ်အၢခ်ပ္ပ1ကခ္စ်ည္မါ့ 

ပၢ်ဒံဇိၢ်ယွးဒူ{်န့်ပ 

ပၢ်မူဇိန်ယွၤဒူဉ်န်႕ၤ. 

၂ လၢျာၤဗိၢ33းပဒ်ခံ၀1, 

လုဉ်ခ်ယ္ဂၤကလုဂ်ကထါ), 



၂9၁ 

၂၁၂. 

လီၤကမဉ်တ်. ၂၁၂ 

ခါပတဒ်ယွၤကလု?်5#, 
အိ၆ဘဉ်ပ်ဒံ၁၆ပစိ. 

ဝၢနၢယွၤကလုဒ်တပဲ႔, 
၃၁၆ပစီအိဉ်ဘဉ်ဲ, 
ပဒ္ဂိ်8အိ်တ်ဒံႈ 
ပ်မူယွၤမၤ ဘၢမၤကႆး. 

ဗိနါတဂူဒ်ထူလုဂ်လၢ ထံး 

ပ်တရှုဒ်ယွၤလုဒ်လၢထံ», 

အီပ်ဘဉ် ၁၆ပစီပ်ဒံ, 

ုၢ်တၢ်ပိ် 8 ၤ်၆ ၉ 

သိဓိဉ်ယ္ဂၤအဝ့ဂ်. ၇. မီ1က္ဂၢ်လၢ်. 
ပမိါပပၢ်ပဖံပဖု, 

ဘါဝှဘါကြီတၢ်၁အုႈ 

တင္န််ညါဘဉ်ယွးန္ဂ်3#, 
ီရီၤတမ်ံၤမၤဝဲလိၤ, 



၂၁၃ 

လံ်၁းဝႆိ်. 

ပဝဲဒ််အိၤပၤအံၢ» 
ပချှူးနူ်ယ္ငၤကလုဒ်လံ, 
ပချှူးနူ်ယွၤကလုဂဒ်ဒီး, 
ခဆိကမိာ်အဓိပညိ. 

တဆိမိ{်အဓိပညိ, 

နၢ် တပာၢ်ကိးထံဉ်ကိးမိ, 
နု ပ်တပၢၢ်ကိးအဘိး 
လဲၤလၢယွၢကျှတဘဉ်ညီ. 

နၢ့်ၢ််ပၢၢ်ကိးထံဉ်ကိးတိႈ, 
လဲၤသဂယွၤတျှဘဉ်စီးစီး, 
လဲၤဗိခ်ယ္ငၤတျဲှၢ်ဘ{ ဒီး, 
တုၤလၢယ္ငၤအိဉ်ရဒ်မႈသိၤ. 

ပကမဉ်ယ္ယၤ ဂ. ဓီၤက္ဂၢ်လၢ် 

လၢပမိ်ပ်ပဖ်ံ ယ့ 

လုဉ်င််ခါယ္စၤအကလုံဂ်. 



လီၤကမဉ်တၢ် ၂၀၁၄ 

ပဇဲအံၤလၢပန္ဒၢ်ဆံး, 

ပလုဉ်ဒ့််ယွၤကလု?်လံ. 
ထျၤစာ့ဉ် ညါ အီဉ်ပ၁၇၄ 
ပတဘူဉ်ယ္ပွၤတဘါယွၤ. 
ပဒူ 
ပကမဉဉ်ယွၤယိဒ်မႈ ၆&ၤ. 

ကစၢ်၁းကညီၤပှၤဒ3ီး:, 
ပိံခးရှမ်းသီး. 
ကစၢ်ယွၤ၁းကညိ႔ၤပှ1, 

ပဒ္ကံးခုဒိမႈ. 

ပတၢ်ကမဉ်အခ်. ဂ. ၆8ၤက္ဂၢ်လၢိ. 

ပတၢ်ကမဂ်အဝိဒ38:, 
ပဘ{်ဆူးပဘငဉ်ဆါလီၤ, 
ပတၢ်ကပဉ်အပအံၤ, 
ပဘဒ််ပိ်ဒီးဝဘဉ်ဒံ,. 



၂ ၁၄ 

စာ 

လိ်၁:ဝိ်, 

၇့်ထဲအဝဲန်ဝူၤခံး, 
လၢညါခိရဒ်အိဉ်တဗံၤ. 
့်ထဲအဝဲနူ်ဝ့ၤဒီး, 

လၢညါခိနူ်ရဒ်အိဉ်လိၤ. 

ဝ့်ပကမဉ်အဝိဒီး, 
ပဒံဝံၤၾပကဘ ဉ် ရ်. 

ဝ်ပ၁ရျးပကမဉ်, 
ပဒံဝံ4ပ အဘရ 

တၢ်လၢရဒ်ပူးန့် ကိၢ်ဥွး; 
ကိၢ်နူ်မူ်အူကိၢ်8ဒ်တၢ်. 
တၢ်လ၅၈ရစဒ်ပှၤတၢ်ကိဒ်ဒီ#, 

ကိၢ်နူ်မ့််အူအိ်တဂ်လီၤ. 

တၢ်ဆါတပ်ပီ်တဒ်တိဒ်နုး, 
ဘိ်မိ်ဝဲဒဉ်လ1လရခ်. 
တတာဒ်တနါခဲလၢဒ်8း;, 
ဉ်ဖြိာိလ1လရဂ်ပူၤလိၤ. 



၂၅၁3 လီၤကမဉ်တၢ်. ၂၁၅ 

ဧ ဖ်ခိန္ရ်ယၤယၤပှၤပှၤ» 

၂၁၅ 

တငသီၤဘဉ်နီတဂၤ. 
၃ဉ်န်ီၤပတၢဒ်ကမဉ်: 
၁တွံၢကညးကစၢ်ယ္င1. 

ပဒဲးတးလၢယ္ဂၤ. ဂ. ခ်ီၤက္ဒ် လၢ, 

ပခံးဘိ်ခဲးဘးလၢယ္ပၢ; 

ပလီၤတနဒ်ေိၤပငး. 

ပခဲးဘးလၢယ္စ္ငၤန္ရ် ဒီး, 
ပဆူးပဆါပပဗ်ီ်လိၤ. 

ပခဲးဘးလၢယ္ဂၤန္ရ် ဒး, 
ပဘဉ်ပှၢ်တဂ်ဆါခံလိၤ. 
ပမၤယ္ငၤတင့ၤတဘာ်း 
ခ်စ ၃၅ ရြ ၀ ၁၅၆, 

၃ ၀မၢကဓၢဒ်ယွၤတင္မ1; 
ပခဲးဘးပဘဉ်တူဂ်က္ခၤ. 



၂၁၆ 

၂၁၆ 

လံ်၁:ဝႆ်. န | 

ဏထဲအအံၤဖိၤတဝ့ၢ်မႈ, 
ပကဘဉဉ်တုူဒ်ခံးလရဒ်. 

တမ့ၢ်ဘဉ် ထဲ အံၤဖ8ိၤဒီး, 

ပကဘဂ်ခံးလရဒ်လိၤ - ၤလရ်လိၤ! 

မ််န္ဂ််ယၤယၤပၤပၤ, 
ယ့ၢ်လီၤကၤပဒူဉ်ပ၁ၤ. 

ခ ၃စဉ်တၢ်ခဲးဘး. 

ပဲမ္စၢ်ပှအၢ. ဂ. ခ, 

လၢဝျၤတုၤခဲကနံဉ် အံၤ, 

ပဝ့ၤဘဉ်တာ်ပီ်တာ်ဒံ. 
လၢကတစၢၤတုၤအံၤဒဉ်လဲဒ်ႈ 

ပဝ့ၤဘဉ်တၢ်ကီတခ်ခဲ. 

့ၤဘဉ်တဒ်ကိၢ်တဒ်ဂီၤမႈ, 

့ၤဘဉ်မႈတၢဒ်ဆူးတၢ်ဆါ . 
ဟးဂ္ဂဒ်ဟားဂီၤပဝူၤဘ{ဉ်, 

လရဒ့််အူဂၤဘ{်မႈ. 



(| 

၂၄၁ ရုဉ်ကိၤလံၢ်အပၤ . ၂၀၁ 

၃ .ပဒူ8{၆8အတၢ်ဂီၤ, 
ထဲကျို်ဇိၤဝ့8ၤမႈလီၤ, 
ပဒူ8{်တၢ်ဂီၤတၢ်ပိဉ် 

ထဲထူဖိၤလ္ပဲဖိၤမႈလိ1. 

နှ အထါခိ{်အိဉ်နဒ်၁က, 
ကလုဒ်ကတိၤတၢ်တ၃့. 

အဝဲဒ်၁ဠ၆အိဉ်နဒ်၁ကၠႈ 
အဓဲဒ်န္ဂဉ်ထံဉ်တၢ်တ၇့, 

၅ အန်န္စဉ်ဝ့််အိဉ်ဘဉ်စဉ်, 
တန္ရၤဟူတနင်္ဂဟူတၢ်. 
လၢအဘိာ်ပူ1န် ိ်8:, 
တဒူတ၁ါဘငဂ်ဝဲလီၤ, 

၈ ပၤဘူဉ်ဘါ အိၤတဖဉ်ဒိ# 
ပ္န်မႈခ်အခမိးန္က််လိၤ. 
ပၤတန္ကၤအ၁းလၢိ႔1, 
လ်ၤဗိီၤဂဒ်လ1ိၤလိၤ, 
၁၆ 



၂၀၂ 

မာမ) 

. 

လႆ်၁:ဝိႆဉ်. ငြ 

ဘါခ််. ဂ. 8ၤပးလး. 

၁ ၆ီးတၢ်ဂိၤဘိ်လၢကျျ့ 

ပဘါအီၤဝ့ၤတဝ့ၤလဲ{ဉ်. 
၈ ဒီနႈတဒ်ဂိၤခမီးစံၤီး 
ပဘါအီၤဝ့ၤတဝ့လိ်, 

ပဘါတာ်ဂိၤဒီးစီၤဒီ, 
တၢ့်ၤတၢဒ်ဝါတခိဉ် ညိ, 
၀ဘအါဝိဠ်3:စိၤ5ခါႈ 
့ၤတအိဂ်ဝါတစ်ဂ်မႈ. 

5၆ဒးတဂ်ဂီၤဒီးစီၤ၁, 

ဆု်ကၤပၤ၃့္ဝတင့လိြ. 
5 တၢ်ဂီၤဒီးရဂ်ဒီးခဲၤ} 

အုဉ်ကၤပၤဝ့တင္စလဲ{. 
ဒီလူၤခိ်ိႈ8်တၢ်ဂိ 

အူဉ်က့ၤခိဉ်က္ခၤတင့ညိ. 



၂၄၃ 

လူ ဒမမ) ” 

၀၃ 

ခလ လီၤ. ၂ (၉) ၃ 

ဆုဉ်ခ်ိ်က္နၤပၤတဝ့လၢၤ. 
အဓရဂရဂၢျ မရဲ့ လလဲ 

းဇ်လံၤ. 
အာလူ 

ပ၁:းကိၤ. ဂု. သစ 

၈7, ၆၆58, 
လ7ၢ်ိၤလ့ဖိၤ၃်ဖးလီ1. 
ပိဂ်၀၀၀?8:8:; 
လၢၢ်ရဂ်လ့တိင့္စ််ဖစလီၤ. 

ပဒူ််ပ၁:ကိၤန္ဦ်လ7်ႈ 
မၤ့်ဖးအိၤကစၢ်ဇၢ. 
ပးကိၤန္ရ်ခံးလ1?်ခံးႈ 
ကဓ၈ၢ်ဇၢာ,မၤက္ခၤ၁ဘှီး. 

ပ၁:အအ1ၢအတဝ့+ႈ 
မၤဟးဂူဒ်ားဂီၤတကု်. 
ပ၁း:အအ~ာ၁းအခိိ္က 
မၤဟးဂီၤအိၤတကူၢ်မလိးၤ. 



၂၀ဇှ.၂၀၅ လႆ်၁းဝႆု်. 

ငြ် ပင 
၁ 

၂၀၅ 

၄ၤတန်. ဂု. 

ပးအတဂူ?အတစူ?, 

ကခိာ်ဘဉ်လရဒ်ဗ့ဉ်အူ. 

ပၤအတနုဒ်အဘနုဒ်, 
ကအိဉ်ဘဉ်က့ၤလ1လရဒ်ိ. 

ပၤအတငဗူဒ်အဘဂူဂ် 

ကအိဋ်ဘန်လၢလရခ်ပူ, 
ပၤအတနဒ်အတနဒ်, 
ကဘိဉ်ဘဉ်လၢလရဒ်၁:- 

ပၤအတရူၢအတနုဒ်, 
အ်သရညြမ ဆ 

၁လိၢလႆၤ. ဂု. ၆1ပစလ4. 

ပၤ၁:သိၢ်လံၤ အိ{်ပၤအဂၢ 
ဆွဲ အစာၢၤလၢတိဠ်မိဉ်ချှာ. 
ပၤ၁းလိ3သံၤအိဉ်ပြၤကီႈ 
ဆဲဉ်ဧပ္ပၤ၃၆ ၆ ၁1ၤလီ1. 



၂၄၅ ၁းလိၢလံၤ. ၂၀၆ 

၂ ဆဲ ၆နတၢ်လၢတိဠ်ခ်ိဋ်ချာ, 
ရဂ်လၢ်ပ္ပၤ ဝံးထိဉ်ပတြၢၤ. 
ဆဲ ဖ8ိးတင်လၢတိ်ခမိဉ်ဒီး, 
ရှ်လၢ်ပြၤဝံးပတြ7ၤအိ1. 

တၢ်တိ{ဉ်ခိ၆ချှာဆဲဉ်ဝဲဒိး, 
အိဂ်န္က်ဲလၢအ၁း ၆1. 
တၢ်တိဠ်ခိ်ချာဆဲဉ် မိးဝဲ, 
~ဘိ်လၢအ၁းတက္ပဲခဲ. 

၅ 

၀၆ <းလိၢလီၤ. ဂူ. `1(ပစလႈ, 

၁ ပ္ပၤ၁းလိဒ်လံၤအိဂ်ဝဲဒီ, 

တင့််ညါကၤယ္င္ဝၤအတိ. 
ပ1၁သိင်ထံၤအိဉ်ဝဲအ) 

ဖၾွၤအတိပှၤတင္ခ်ညါ. 

၂ ယွဲ~ဆတိပ္ပၤတင္စ်ညါ, 
ဘဒ်ကငိၤလ်ိၤအဓဲခ်ဆၢ. | 



ပ နီ 

ငာ် ၁းဝိ််. ၂၄ 

ပှၤတင့်ညါ ယွၤအပိၤ, 

တၢ်ကတိၤယိၤတဆဲ{်8း. 

ပၤတ~ဆဲဉ် ထူတအဲဉ် ယွၤ. 
ကမဉ်ဲဆူ တၢ်ခံးကျာါ. 
ပၤတဆဲဉ် ယွၤလၢ1အတိ, 
ကမဂ်ဲဆူတဒ်ခံးသိၤ. 

ဝတနဒ်ယ္ဂူၤ. ဂ. _ီၤက္ဂၢံလၢီ. 

ပၤတစူဒံယွၤတနဒ်ယ္ငွၢႈ 
ဝၢ််ထံဉ်တၢ်ိ၆ၤဿိၢ်လိၤလႈ, 
တစ္ပညါဘင်အဲဝဲဗီဌ 

ပျံ4၁ရူးဂီၤ၁်ဲသိ1. 

တစ္စ််ညါယွၤအဘျုးဒီး, 

ပီ်ခံယဒ်၁်မနိၤ. 

ပမ့််ဝံးဘဉ်ယွၤလၢ အီၤ. 

တင္နဉ်ညါဝဲအ၁းတီႆံ. 



၂၄ ၁းလိၢ်လံၤ. ၂၀၈ 

၃ ပၤတၱုညါဘါ ယွၤီး, 
ဝီၤကမဉ်ဝဲ8{မႈလိ1. 

တန် ယွၤတုၤအဒံဒီး. 

န့်တၢ်ပ်ီ်လိၤ8ၤလိၤထိ. 

၂၀၈ ဝှၤတဘါယ္ဂၤ. ဂ. ခၤအံ8. 

၁ ပ္ပၤတဘါ ယွတဖဉ်အံၤႈ 

တင္မ ညါတၢ်နီတဝံၤ. 

ပၤမ့််တဘါ ထူဘါယ္ငၤ, 

တင့််ညါလီၤဘ{်အ၁း. 

ယွၤအသံဒ် တတၱၢ်ဘဉ{်ဝဲ,ႈ 
တထံဉ်လီၤအရျ်အဝဲး. 

တဒ့္သံဒ်၃လဲၢဒ်ဘ{်ီး, 
တထံဉ်ိၤအကဒၢ်အငီၤ. 

~ 

၃ တာ်ခံးဘးအါနှင်၁က္မႈ 

တထံ််လိၤဲလ္ခၤတကၠ1, 



၂၀၉ 
အရွင. "၃ လ, 

၀၉ 

လံ်၁:ဝႆ်. 

ပ်ျာအ၁းလၢပှၤအဝ့ၢ, 
ခုွဲဉ်လံဒ် ဘါးဝၢ်အပ္ကျၤ. 

””ထိၤကမဉ်တၢ်. - 
ပလိၤကခဉ်. ဂ. - ၤအဲဉ်8. 

ပုၢလၢဉ်ဖိခဲ့လည်ခဲ့ဆး 
ယွၤတဂ်ခိ်ဆိဖိ၆်တကွၢ်. 
ရ်ကိၤလံဂ်လိပၤလၢဒ်ဖ်ႈ့ 

ပှၤဝံဉ်ထဲၤအဝိၤအဝ'. 

ရ်ကီၤလံဒ်ပလၢနံ့်ပု1, 
ပၤဝံ်ဉ်တဲၤ၆18ၤ၁ဉ် စဉ်. 

ရ်ကီၤလီၢဒ်လိန့်အဝဲ့ 
လဲၤကပဉ် ယွၤတာ်မိ်ကျှံ, 
ရဉ်ုစ္တးလဲခ်ည်ညး 
ပၤလာဒ်ဖိဒံပုါဘဉ်လိၤ. 

လူဉ်၃့ဉ်ယွႈကလုဒ်ခိဉ်ထံး, 
ၿခံဘဉ်တုၤကနံဉ် အံၤ. 



၂၄၉ လီၤကမဉ်တၢ်. 

| ၂၁၀ ယ္ဂၤအ၁:မိဉ်တၢ်၁ွ. ဂ. 

၁ စၢ်ယၤအ၁းမိာ်တၢ်၃, 
မၤလိာ်ပၢတိးမ်ၤကိး၇့. 
ဤယ္ကၤဒားမိ်တၢိဘျုံး, 
မၤလ်ိ်ပှၤက်ိးအမံၤခဲး. 

၂ ခူလာဒ်ခိ်ယွၤတ္ခဒဉ်ဝဲ, 
ခူ်လၱၤတၢ်ကိးအပံးခဲး. 
တပဲၤယွၤတန့်အပဲဲ+, 
၄၁၀ၿစခူ၆ၤ. 

ခု ဒူ်လီၤဝဲမၤလ််ဲ:, 

၁၆ပစီ၃ုတအိ{် အီၤ. 
၁၆ပစီပၤမ့်ဘအိဉ်8း:, 
ပဏ္ဍစီကဝ်ညီ. 

၄ ဗိၢ်8းပၢ်လၢထံးလ7+ပျ~ၢ, 
အံနွီအံရြညွစံဇံန္ဦ်နံၤ. 

ယွၤတ့ိၤယွၤဆဲ၆ ခင် အီၤ 

တၢ့်ၤယ္မၤႈဝံးဘဉ်တိတိ. 

၂၁၀ 
ြင္စိုငြလါငါ 



၂၁၁ လံ်၁:းဝီိ. ၂ 

၅9 လ7ထံးတုၤခဲကခုုဉ် အံၤ, 

ယွၤမၤလ်ဒ်ပ္စၢ်ဂူဒ်ဝဲ,ခံႈ. 
၀၁:လၢယ္ပ္ဗၤအတန္ဦ,း 

ကၢအဓိၤကတာဒၢ်တဒ့့. 

6 ၀၁းလၢယ္ငၤတ္ရူဂ်ဲ, 
ကၢအစိၤ4ကတၢဒၢဒ်တကဲ. 
မိၢပၢ်လၢဝျၤဝ့ဒ်ရူၢယ္ဂွၤ, 
ပ၁းကကၢာဘိးအဝ၀ၤ. 

၂၁၁ တၢ့်ၤ8းတၢ်အၢ. ဂ, 518, 

ခ တၢ်ှၤခ်ဗှၤကတင္မုညါ 
တၢ်အၢခ်ိပၤက ည 

ပၢ်ဒံဇိနယွၤဒုာ်6 

ၢ်မူဇိၢ်ယ္ငၤဒူန့ၢ်ပၤ. 

၂ လၢပျှဂၤပိ33းပဒ်ခံ ၀1. 

လုဉ်ဒ််ယ္ပၤကလုဒ်ကထါ), 



လီၤကမဉ်တၢ်. ၂၀၁၂ 

ခါပတဒ်ယွၤကလုဂ?်ီး, 

အိဉ်ဘင်၀ၢ်ဒံ၁၉ပစိ. 

ဝၢနၢယ္ငကလုဒ်တပဲ႔1,; 
၃၆၁၆ပစိအိဉ်ဘဉ်ဝဲ, 
ဝူ ဉ ဖိဘိဉ်တ်ဒံ, 

ပ်မ္ဂယွၤမၤ ဘဂပၤကံး. 

မိနါတရူဒ်ထူလု်လၢ ထံး 

ပၢ်တဂူဒ်ယွၤလုဂ်လၢထႆ 

အိာတဉ်၁၆ပစိပဒ်ဒံ. 
၀ူၢ်တဒ်ဖိာ် 8ိၤဖ်၆ (လံ(, 

ဆ်မိဉ်ယ္ဂၤအဝ့ဂ်, ဂ, မိ1က္ဂံလၢ်. 

ပမ်ၢပပ်ပဖံပဖု, 
ဘါမှဲ့အါကြီတၢ၁အုး 

တဒ့်ညါဘဉ်ယ္ငႈန္ဂ်း, 
ထိရီၤတမံၤမၤဝဲ့လိၤ, 



မ 

- နူ်ပ့်တပၢဒ်ကိးအတဘိ, 

ပဝဲဒ၆်အဓိနပှၤအံၢ, 
ပချှူးနူ်ယွကလုဒ်လီ, 

ပချှူးနူ်ယွၤကလုဂ်ဒီႈး, 

ဆိကမိာ်အဓိပညိ. 

တဆိမိ၆်အခ်ိပညိ, 
နံ?တ၀ာၢဒ်ကိးထံဉ်ကတိးပိ 

လဲၤလၢယွၢကျှံတဘဉ် ညီ. 

1ၢငုဒ်ပဒိတစ္ဖဏ္ဍ 
လဲၤလ71 ယွၤကျှဘဉ်စီး စစစ 

လိးပိဒ်ယွမျသံတ မေ 
ဘုၤလၢယ္ဌၤအိဉ်ရခ်မႈသီၤ. 

ပကမဉ်ယ္တၤ ု. _ီၤက္ဂါလၢ်. 

လၢပမိၢဲပၢ်ပဖံဖု; 

လု်င််ခါယ္စ္ဝၤအကလုဒ်. 



၂53၃ 

၂၁၄ 

ကား 

လိၤကမဉ်တၢ် ငျ 

ပဇဲအံ1လ7ပနှၢ်ဆံး, 

ပလုဉ်ဒ့်ယ္ငၤကလုဒ်လံ. 
ထျၤပ၃ဉ်ညါသီ်ပ၁း, 
၀တဘူဉ်ယွၤတဘါယ္ငွၤ. 
ပဒူ်အၢပ၁:585: 

ပစပက ယိဉ်မႈ သိ. 

ကစၢ်၁းကညိၤပ္ပၤ3:, 

ဟျုဥးရဲမ်းသိၢ: 
ကစၢ်ယ္ငွၤ အနက္က ပဒ 

တျုးခု 5ဉ်မး. 
(၁အမမမမမ့ီ-ီည ၀ 

၀တၢိကဓဉ်အခ်, ဂ. ခီၤက္ဂါ် လၢ့် 

ပတၢ်ကဖမဂ်အိဒိး, 

ပဘဉ်ဆူးပဘဂ်ဆါလီၤ. 
ပတၢဒ်ကမဉ်အင်ဘံ1, 
ပဘဂ်ပိ်3းပဘင်ဒႆ, 



+. 

ဝ့်ထဲအဝဲန်ုၤ 58, 
လၢညါခိရဒ်အိဉ်တမံၤ. 
့်ထဲအဝဲနူ်ဝ့ၤဒီး, 

လၢညါခိန်ရဒ်အိ်လိၤ. 

ဝ့်ပကမဉ်အဝ8:, 
ပဒံဝံၤ#ပကဘဉ် ရ်. 

ဝ့်ပ၁ရူးပကမဉ်ႈ 
၀ဒံဝံ 1ပကဘ{်ရ်. 

တၢ်လ1 ရဒ်ပူးနူဉ် ကိၢ်္စး; 

တၢ်လၢရဒ်ဗူ႔တၢ်ကိ်ဒီး,. 
ကိၢ်န့်မ့်အူအီ၆်တဂ်လိၤ. 

တၢ်ဆါတၢ်ပီဉ်တဒ်ကိဒ်နုး. 
ဘိဉ်ဖှဉ်ဝဲခဉ်လၢလရခ်. 
တတာဒ်တန်ါခဲလာဒ်ဒီး, 
ဘိ်ဖှဉ်လ1လရ်ပူၤလီၤ. 



၂93 လိၤကမဉ်တၢ်. _ 2၁၅ 

ဧ ဗ်ဒ်န္ရ််ယၤယၤပၤပ1, 

ဉာ 

ခုတသီၤဘဉ်နီတဂၤ. 
ခ််န်ိၤပတၢ်ကပဂ်ႈ, 
၁တွံန်ကညးကစပ်ယ္ငၤ. 

ပစဲးတးလၢယ္က္ဂၤ. ၈. ခီၤက္ဂၢ်လၢ်း 

ပံခီးဘအိငံနီးဘားလၢယွၢ့ 

ပလိၤတနဒ်းံၤပဝး. 
ပခံးဘးလာၢယွါနဲ့ ၆ 
ဗဆူးပဆါပပီဉ်လိၤ. 

ပခဲးဘးလၢယ္ဂၤန္ရ် ဒီး, 

ပဘဉ်ပှၢ်ဘဉ် ဆါဒခံလိ(. 
ပမၤယ္ငၤတင့ၤတဘာဉ်း 
` သား ပဒ တဒိဘြ 

ပမၤကစဒ်ယွၤတဝ့1, 
ပခဲးစားပဘဉ်တူဂ်က္ခႈၤ. 



၂၁၆ လ်ာ်၁:ဝိ်. 

`“ ထဲအဆံၤဖိၤတမၠဒ်မႈ, 
ပကဘာဉ်တုူဒ်ခံးလရဒ်. 

တဝ့ၢ်ဘ{် ထဲ အံၤဖိၤ8း:, 

ပကဘဂဉ် ခံးလရဒ်လိၤ. 

ဗ်ဒ်န္ဂ်ဉ်ပၤယၤပှၤပၤ, 
ယ့ၢ်လိၤတ့ၤပဒူ်ပ၁း. 

-  ၇်နိဉ်တၢ်ခဲးဘး. 
ပဲမ္စဂ်ပှအၢ. ဂ, 

လၢပျၤတုၤခဲကနံဂ် အံ, 

ပင္နၤဘဉ်တဒ်ပိ်တၢ်ဝံ. 

လ1ကစဂၤတုးအံၤဒဉ်လဲဒ်) 
ပဝ့ၤဘဉ်တၢဒ်ကီတာ်ခဲ, 

့းဘဉ်တၢ်ကိၢ်တဒ်ဂီၤမႈ, 

့ၤဘဉ်မႈတၢဒ်ဆူးကၢ်ဆါ. 
ဟးဂူဒ်ဟးဂီၤပဝူၤဘ{်ႈ 
လရဒ်္န််အူဝ့ၤဘဉ််မႈ. 



ခံဂု ယ္ဂၤအလဲ့ဒ်အဘိဉ်. ၂၂၉ 

ယပ့ၢ်ကွၢလၢ1ယင်ဒ်ခံတး, 
တကြ"းထိ်ဘးမူခိ{. 

ခးက္ကံတၢ်. ဂ. ` 

ယ၁:းကံတၢဒ်လၢတိ်ခိ၆3ါ; 
ယ၁းဃသဲဇံာ;အင်ိဒ်အိဉ်ဇါ; 
ဒြမ္စတဗ့ၢ်တၢ်8ဉ၁ၢ်ယွၤ1, 
ယ၁းတွံတၢ်လၤမူခိ{်ဇါ. 

ဟိဠ်8ဉ်မိတ္စဉ်ယဝ့ဒ်န္ဇန်ဘဂ်, 
ဒႈဝံဉ်ညိ်ရု်ဒီးလါဒီးဆဉ်ြ့ 
ဒး မ့်တပူးယတာ်ခဲးဘး» 
အဘျုးဖဲလဲ်,ယန္ဝ်ထဲရဒ်. 

ပၢဂၤဓ့််ဗုတၢ်ရှဒ်တၢဒ်ပာ1, 
လၢတိ{်ိ်အံၤမီးနု််ခဲလာခ်ႈ 
ကစုဒဉ်ဲ, ~ မဲယၤတဂၤၢ, 
ကဗုတၢ်ရှဒ် ဘြား 8ိယ္မ. 
၁၀ 



7၃၀ ~ လႆာ်ခံးဝိဉ်. 

၂၃၀ ပှၤဟးဖိုးကျဲယဲက္ခၤ. ဂ 

၁ ယဟးဖ်ျးကျဲယ၁းယဲဇၢ» 

က့ၤကျၤဆူပါ ဂီနထံးချုဒ္ခု» 
့်လၢနုပငန်ကိးက္ခၤနၤ၁1၆»+ 
ခံးဲဖိစာ္ခဟဲက့ၤတကၠ်, 

၂ ပစ္ဟေးဖိုးကျယ၁းယဲဇၢ 
စုဘးယ္နဉ် ဝှူးအထျာဉ်ရညါ» 
ပ့်လာနု၆ိအင္ဂ်လိၤ ၁၇» 
နမဂၢအလိၤကဒီးင့ဇါ. 

ဒု ယဟးဖ်ျီးကျှ့ဆ၁းလဲဇၢ/ 

၄၆ရိုင်နတၢ်ကမန်ချဒး 
၁:ရ်စီဆုံတဲလူ1နၤ၁၇၆, 
ခုးဘးထိဉ်တွံဒ်ကဒီးတ၇့+, 

၄ ယ္ဟဟးဖျိိီးကျှယ၁းထံ@7, 
ိးကြားနးဒူဉ်ထိဉ်၁းတ့+, 
ဘဉ ညြပါ၉ရူးခဲ့ယာာ, 

လလဲ1တိၤဇိၤလ1အထံးတက့်. 



၂ဂု5 

4၃၁ 

ယွၤတင်ျန်အဘိဂ်, မ 

 စ္စတၢိမၢပူၤမၤပုံး. ဂ, 

၂၃၁ 

+ 

၁ စၢဒ်ယှ်ှူးစ1,လ16်ဲဒီညါ, 
ပ္ပၤခဲးဘးပိတိၤနလီၤတဂၢ, 

ဆူ၁း သြင ကပြ်ႈ 

ပစီ်ယမဲဒ်ယက္ဇၢ်တဘူဦ, 

ယတာ် ၁ချးကပဉ်နဉ်:, 
မဲဒ်ထံဝဲဒ်နင္ဓက္ယံာ်ပ့ဒ်စီ) 
ယမဲဒ်ထံအံၤလီဂဒ်ထံက်ျိ့ 

ကာလီ ၁ပှ်လီၤထူသိၤယိဒ်. 

ဘဉ်ဆဉ်ဓဲဒ်ထႆတဝိင်တဝိဠ်, 
္ဟ္ဝွံဝဲလသတၢ်ကမဉ်တစီ, 
မ့ၢ်ထဲယ္န် ရှူးအင််အံၤ8:, 
ခ င်ီရိနတ်နိုရာမွ လီၤ, 

မ်ခ်န္ဂဉ်ဒီးကစၢ်ားဘ်ိ, 
ငွိခံန ၁းဝ့လ1ယမိ, 



ယတဒ်ခဲးဘးအါနဒ်၁က္မႈ | 
မၤပ္ရၤမၤပျဲးန့််ယၤတကွၢ်, န 

၂1၃၂) ၃ဉ်နိဉ်တၢ်. ၁၁.ဂ,. န. 

၁ အမိ၆ဉ်ကဖီ.8၆ကတၢဒ်ပဒ်ယွၤဇ7, 
ပဝ့ၤပာ်ကဲနူၤလၢပခိဉ်ႈ, 

ပကဲထီ{်လၢဒီမ့ၢ််နတ္နပဒ်ပှၤ၁၇"၆, 
နအံးထိဉ်နကွဒ်လိၤထိဘိ. 

၂၀ လၢခံက့ၤပငီၤလၢတ်ခဲးဘးအပူ1) 
ပကဲလၢရ်ကီၤလံဒ်အဝှဲ်; 

ဒိနဝၤလၢပဒိၤတၢ်လၢရဒ်အမ့ဉ်အူ, 
တကြၤၤပပူၤ ပျဲးဘဉ်ပဗဲ. 

၃ ဘင်ဆဉ်3းပပၢ်ဆိ၆်လ"မူမိဂ် ကွင်, 
ခိး၃ူဉ်ကညီၤ၁းကညိးပၤ, 

ခိးမ1လၱၤအဖ်ဟဲဓံဉ် နူဒ်ဘဉ်ပင်္လၢ် 
မိးဒိ:ပတၢ်ဖီီ၆်ပတဒ်နး. 



ဂဂ ယ္ဌၤအပျဲၢ်အဘိ်. ၂၃၃ 

၄ ဖ်ခ်န္ဂ်ပတဲ ဝံးပဘြၢၤထီဉ်အမံၤ, 
ပ်ဖျါထိ်အတၢဒ်၁းကညိၤ., 

မိး၁းဝံဉ်ကဒီးကစ်ယှဉ် ရှူးအဉ္ဂံ, 
8ိး ၁းရုင်စီဆံအကစဂ်. 

၂ ၃၃ ပကဲယ္ငွၤအဂျဲဒ်နှ့ဉ်ပခ္စဉ်ညါဒ်လဉ်. ..၈.. = 
၁ ပွ္ဂၤခဲးဘးဖိ၇့ဉ်၁ဉ်ႈ 

တဒျှုးအငံခံးဘဂ့် 
ကပူၤတပူၤလရုဒ်ပူၤန့်ႈ 

ကဒ္ခ််ညါဲခ်လဲဉ်. 

7 ဖျန်ရုဒ္ဓမ္ဓညံဝ5့ 

ဝ့ၢ်ူၢ်က္ခၤနဒ်ကၤယွၤ, 
အ၁:2ဂ်လဲဒ်ကကွံခ်တ္နဒ်တ္ပံ?်, 

ဒီးလူးထဲယွၤအ၁း. 

ခု ကသဲဒ်အတၢ်မၤလ်3, 
ကဂုဒ်တိၢ်န္စၢ်းၿာ်. 



၂ ၃၄ - . လီဒ်၁းဝိ. ~ 
__ျ 

ဒ: ၁းစိဆုံအိ်လၢအပိႈ, - 

၂ ၃ဌ 

ကမၤကပိၤအ၁:. 

ကတ္ပ်ထိဉ်ဆူမူ8{၆ႈ 
ခႈကးအးဘၤပ်ဇၢဂ, 

ကဒ် ညါလၢအဗူ္နဂ်အဖိ, 
ဒးပူးတၢ်အၢ လၢ. - 

ဆၢန် ခှ်8၁ဧဆှံ. ဂု. 

၁ ယှဉ့်ျူးဇဂ;ယခူဉ်ဃယ၁ႈ, 
ဆံးယႆဒ်လဲဉ်ကိ&ၤဝဒ်နၤ, 
၁:းယဲအံၤယဆီဉ်လီၤကဲ , - 
ပူ်အဆိဂ့်မီးဆံးယံဒ်လဲ{ဂ်. 

 မိဉ်ခညါယ၁းထဲနၤ;, 
တၢ်အဂၤတ၁းလီဘဂ်, 
ဘဒ်ယ၁းနဆှၢယၤဒ 
မာထိဉ်မၢလိၤယၤကိးဘို. 



” 5၉ ~ယွၤအပ်ျဒ်အတိ်. ၂၃၅ 

န် ဋးအၢကလိၤမဒ်က္ငံဒ်, 

9 

_ဘင်ယ၁းလာ၁:စီဆံံး 
ဘဉ်ယ၁:းယဆဲဉ်ကစ် 
တုၤယလာဒ်ယဂ်ံဒ်ယဘါ. 

@စဆၢန့ဂ်တါ. 6.6.၆.6.၈.*. ဒျ 

ပဘဒနု်ဘ{်တပံၤ, 
ယဘဒၢိဉ်ဘူးဒီးယွၤ, 
ထီဘိမၱဉ်လ1အထႆၢ, 
.တင္ချိတတထိဂ်ဘင်ၤ၂# 

ာုၤနူ1တရုယဆိဂ်ရာ်ရ်း | 
ိးဝံးပတြၤၤလှဉ် ရှူးအတျုး. 

ဟိ တၢ်ရုဒ် တၢ်ပၢၤ, 

:.ဆဘာအါအါတာ့ 

အိဉ်ိးပဝိးတကျ7ၤ, 

မၤႈ့ၤထိဉ်ပၤတန္နံ့် 



၂၃၆ လႆာ်၁းဝႆ်. `“ 3 

ဘဒ်ဆ{််တၢ်ရဒ်ဘဉ် ၿးဒီးယွၤ, 
ပ္ဝဆၢန္ဂ်ဘဉ်ခံးယီ်ခံးအါ. 

ခှ ၈ၢဇနူဒ်ဘ်ဲ၁၂ 
ဒိးပၢၤဘင်ယၤထီဘိၤး 

ဒီးမ1ယမၢနတ္ဝၢ်, 
` မိႈပး္ဝိၤထူသီၤယိဒ်, 

ဟိဉ်ခိ{်မ့ဒ့်ၤ.မူ၆{မ့ဒ်ဂ့+ 
၃ုးဘိင်ယၤလၢန္ဝံးတကၢ်. 

၄၃၆ အဂ္ဂ််လိၤအ၁ၤ. ဂ.ဂ. ပ 

ဒ လှဉ်ရှူးစာၢဟဲနူဂ်ယ၁းဒီး, 
ဝံ််ဆိဉ်ပၢဘင{်ယၤတၱတိ, 

မစကကဲနခ့နပ္ပၤ3:, 
လူၤနံ၁#လီၤထူလီၤယိဒ်ႈ 

ထဲန္ဝဲဒဉ်, ထဲနဝဲဒဉ်, 
ထဲနူဝဲလီၤ ထူ့လီၤ ယိဒ်, 

{ 



၂၈၁ 

၂၃ဂ၇ 

ယ္ဂၤအပျျၢ်အဘိ်. ၂၃၈ 

ယကကဲနခ့နပှၤ5#. 
လူၤန၁းလိၤထူင်ၤယိဒ်, 

ခ်ရဉ်ကီၢလံၢ၃တလိန်) 

ထုးဖယၤၢဒီးနၤတင့ၤ; 
ခုးဘိ်ဆိယၤလာနပ္ရ႔နူဉ် 
တံးစငခ်ယၤကျာၤကျဂၤတက်. 

၁းစီဆံန် ၁စီဆုံနဉ်, 
လူလိၢၤလၢယိၤတကု်. 

ဒူးအိဉ်ဆိယၤလၢနပူၤန့ဉ်, 
ဟံးစခ်ယၤကျ~ၤကျာၤတကၠ့ၢ်. 

ခီ+ပၤအ8. ဂ. န 

မှမိဂဉ်စီၤပၤအဖိ္စ်ဇ1, 
ပပၢ်၁:ဘိဂ့ၤဝံးပတြၢၤ, 

- မီ;မႈကဒီးအဖိယုဉ် ရှူး, 
ပဂ္မၤဒူဉ်ဝံဉ်၁:ဆ1ၢအဘျုး. 



7 ၃ဇျ လံ်၁းဝံ၆. - | အိ 

၂ ဝ၀အိဂ်ဲအံ အံၤခ်ပ္ပၤတဗ်ၢ, { 
ပက္ခၤထိဉ်ဆူပပၢဒ်အထံး, | 
အမေး မွာ 

ထံဉ်နူ့်တၢ်ရုဒ်တၢ်ပာၤန္ဝ််လိၤ. 

၃ ပဒ်ခူတသုဒ်ခု၁းတက်ႈ 
ပှ မရဇ 

မိးဘုၤအထိ{်အလိဒ်ပမိဒ်, 
. ကဒုးဆ့ဉ်နိၤပွၤလၢအမိး. 

4 ဗ်ခ်န္ရ်3#8 ဝု, 

| ပဆၢထဒ{်လၢထံဆာတိၢ် ဆၢ 

၀ပၢ်ဖိခ္ပါယ္ခဉ် ရှူး၁းဘိ့ 
ခူးမိဂငခ်ပၤဆူပၢ်အဆိ်. 

2 ၈ဂ်၁:းဘိဇၢပလဲၤ၁ဧ၆္က 
ဟိဉ်မိဉ်ဘၢ်ရဒ်တ၁းဆုးဘဉ် 
နုက ၉ဥဒိုဉ် ဘိန 
ပိဒ်နှခံ၀၁:ရှ်မႈ. 



2၈၃ ယ္တၤအပျဲၢ်အတိဉ်. ဒရ 

“၂၃၀ ၁:ဒ8, .၆. မှ 
ငြ ယ၁89ဒ3ီဇၢ, | 

ဟားထိဉ်ကွဒ်ချုဒျှ, 
“`ယဝျှံၤတဝ့လ7+ၢ 

ယဂူၢယနုဒ်ကူၤ, 

ယဘ ပိ် န်က, 
ယး ဝဒ 

လၢတၢ်ထုကဖဂ်န့် 
ထဲ 'ထံထီအဘိ. 

၂ ရှ်ကီၤလံဂ်အကုဒ်း 
ပစက အ္တာာ,း 
ယ့်မှူးကွ်ယၤနူၤ, 
ဒီးႈပ္ခၤကၤယ၁:, 

အတ်မၢယနုဉ်အီ, 
ဒီိးလူ ဟ့ၤအ၁ႈ:. 

ခဲအံၤဝ်အတးထိဉ်, 
ိီးညိကွံ်ယၤဇါ. 



၂၃ဂ လံ်၁:း၁ႆိ်. 1၈၄ - 

၃ တၢ်ဖီးႈတံၢနး; 
ဒိးတၢ်လူပဝိး» 
ယီးဘ{င်ဘဉ်ဆဉ်, 
ယ၁းတဟးဂီၤ 

ပ္ပၤစီဆံအဝ့ၤန်ႈ 
လၢလံဒ်ပူၤးယထံဉ်ႈ 

ဘဉ်ပိ်န်ကဒံတ့ဒ်ႈ 
ဒိးထီဉ်ဘးယွၤဂီၤထံး. 

ငု ယကျျခံးဘဉ်ဆဉ့် 

-  ယဟးဖိုးတင္မ 
အတၢ်လဲၤဖိၤယၤ, 

ဒိ:ဆၢယၤဇ္စ္ဇၢ်ၤ. 
ယ့် ငှူးလၢ1ယိန္ရဉ်, 

ဘဂ်နးန္ရ််ယဘဂ်ႈ 
ဝ့်8းတၢ်တဘာၤန်ႈ” 

ယဝ့ၢ်ိဒ်ဘူ{ဇါ. 



၂၈ တၢ်္ဂအုဉ်ကၤခ်ိဉ်က့ၤ. ၂၃၉ 

၁ 

၂၃၉ 

အဘတၢ်ဆဲဉ်တၢ်က္ပံ, 

ယဒိးနူ််၁တႈ, 
ယနဒ်ဘီၤင့ခံ:, 
တက္ဇံခ်တ္စ်ယၤဘဂ{်ႈ 

တစိၢ်တပနဒ်န္က်, 
ယပူၤလၢတၢ်ပီ်ႈ 

ဒီးထိ၆်ဘးလၢထးန္ဝ္ဦြႈ 
တၢ်ရဒ် ပွဲ4ထီ{လိ1. 

အျည်ရောမွည္တ 
ကစၢဒ်ထူတဲလီၤဟဲလီ႔1, 

ကဓၢ်ယ္ဂၤတဲလီၤတဲလိၤ; 

ဟဲအုဉ်က့ၢဟဲဆုဉ်ကၤပၤ, 
ဟဲခ်ိဉ်က့ၤတဲခိ်က့ၤပၤ. 

ပၤတနံ််အ၁းလ7 အိ, . 
ပၤတန္နၤအ၁းလ7 အီၤ. 

ပာ 



၂၄၀ လ််ခံးဝီဉ် 

တၢ်ကဆအုဉ်က့ၤအဝဲဇိ1) 
တၢ်ကခိဉ်ကူၤအင်လိ1. 

တၢ်ဘုဉ်က္ခၤပ္ပၤ. ဂူ, 

ကစၢ်ယွၤ၁းကညီၤဗ႕1 
မၢလိၤ႔န်အဖိ၁ပၢ်, 
ကဓၢ်ယ္ငၤ ၁:ကညိ႔ၤပၤ, 
မၢ1အဖိဒ္ဓါဟဲတ္မ်၁ပ္ပၢ်, 

ကစ်ယ္နဉ် ရှူးကဲလိၤဝဲ 

ပတၢ်ခံးဘးမၤထုဉ်ပျဲး 
ကစၢ်ယ့ဉ် ရှ,ူးက္ဂၢ်ကၤ ပှၤ, 
မၤပူ1ကွံခ်ိပတၢ်ခဲးဘး. 

စၢ်ယ့ဉ် ရှူးအဘျူး၆ဉမႈ, 
တာံးထိဉ်ကၤပၤလ1လရဒ်ႈ 
စၢ်ယ္နဉ် ရှူးအဖိဉ် မး 
~ၢလရာ်ဟီးထိ{်က့ၤပ္ပၤ, 



ဂဂ 
လျ 

၂ဌ၁ 

တၢ်အျဉ်က့ၤခိဉိက္ခ႔, ၂၄၁.၂၄ } 
တၢ်ဆုဉ်တၢ်ခ်. ၈.. `. 

၁ - တၢ်ဆုဉ်တၢ်ဒိ်ကစၢဒ်နၤ7, 

၂၄၂ 

မထင် ထ ဉ်န 

ပဘဉ်နဘျု းခံ့ဖြိဉ်မိဉ်က1, 
၁းဗျံၤတအိဉ် လ1ၤတဉ်. 

လၢတၢ်အၢပူၤ1ပလိၤဘျၢ ဃိာ့် 

ပမ်ံလာရခ်အစာၢ1, 

ဘဂ်ဆဉ်ပတ{်နဘျုး8{၆85်, 

ဒိးပူၤတၢ်အၢ ခဲလာဒ်. 

မ်လၢတၢ်ဆအုဉ်တာ်ခိ်အဝ့ဂ်) 
ကဘာဂ်ပၤနုၢ်ကိးဂၤ, 

တုၤတိဉ်ိ် ဖိခံလာခ်ခဲဆူ, 
ကဘါနၤလၢအ၁ :, 

ကီးဆိဉ်လၢ၆ဉ်လဲဉ်. ၆. ၅. နာ 

ကီး~ဓဆိဉ်လာပိလဲဉ် 1 

ဖုငံနှိဉ်တကု်, 



လ်ာ်၁:ဝႆဉ်. 3၈၈ 

လၢတၢ်ဒံကခုပူၤ. 
ံခူ့လ1ၤတဂ့ၤ. 
က ဂျ 
ကကွါ်၁၃ုကဒီး, 
ကမၢ ဉာရိငင္ရင္မု 
ကိၤထိဉ်ုသိၤ. 
ထံ8ဉ်အိဉ်ဝးတြံ ဘြံး၁ု 

ဒိးထံဝံဂဉ်ပိဝုး 

ကလဲၤစိဒ်တၢ်လု၆ဒိဉ်, 
ယ့် ရှူးအကလုဂ်. 

ကလံၤကဝုဒ်လုးဝ့်, 
ကအူထိ{်တးဒီး, 
တၢ်ဆုဒ်က္ခါတ်မဠကၠႈ 

ကတုၤဒုဘိ{်လိၤ. 

ကီးဘိ{ာလၢထၢ်ခံးကျါး 
တၢ်န်ဘၢ အီၤဟီဒ်) 



ဂ 

မီး 

တၢ်အုဉ်တ့ၤခ်ိဉ်ကၠၤ. 

ကစၢ်လၢအတူဘိၤ 
န်က အီၤလံ. 
ဗ််န္ပ်တၢ်ခံးအံနႈ 
ကခံကွံဒ်စံဖိိး, 

ဒီးတၢ်ကပီၤစီဆံ, 

ကလီၤဘဉ်အလ်ၤ. 

တၢ်ဂီစ်တၢ်ဖိဉ်၃, 
ကဟားဂှူဒ်ဟးဂိၤန, 

ိးဝၤဘုဉ်စီၤဒိန်. 
တဗခ်ိ််လၢၤတဉ်လိၤ. 

ချ ာမႈန္က္က် 
ကာစံဉ်ထဲၤတဲ၆ 
ဒိးကတီးပိကဘါက့ၤ, 
ထဲယ္ဂၤတဂၤ၆. 

ပ18ၤရၤလၢယ္ငၤ၁်, 
ကထံဉ်တၢဒ်ကပမိၤ. 

ခ 



၂၄၂: 

~) 

လၢဝံဝံးလၢပျာၤဒီး, 

အ၁ၤးရုဏိန်လိၢစး 
၁:ခုအကစိဌ်နူဉ်, 
ကာတူးတိဉ် နဂ, 
မွစ္စကီးလၢပီ်လဲဂ်ူၤ 

ကခိ်ိးအိၤ၁၇၆. 

ခွႈနိၤဘူးကံအင့် 

နက္ခၤထိဉ်တ် ဆာ့ 
၁ရဉ်တုၤနံကီးဒိး, 

န၁းကံခုပး` 

ခင်သက် 
ကလၢထိ်ပဲ4ထိ{,. 

ခွး ကိးလၢနုအဲ 8, . 
တဘဉ့်အရဒ်လိ.- 



ဖ . 

ရလ 

)၄၃ ယ္တတုဧဟ့ ၄. ဂု. ( 

မြ ရ သြင 

န 

(လ 

နက 

ခ 

၈ ၈ 

စ္စ စပး ပဒူ 

ဒီ ရာက် ] ဘ လုၢ်ခုဉ်ခု 
မွန ဝန်က 
နေ ကစ ပေန 

ခ်ျ 
(မမအ = 

နာ. +. က်ဖို တၢ့ က မ | 
၈ 

[၂၈9] 
ဂူ 

န် 

အ ကြရာ 

မျပ ယ့ 
၁းဗှတတူ 1 



~. ည ဝ္ပ လႆာ် နာ ၂၉ ̀  

၂ လၢရ်ကီၤလံနအကဖိၤ} ကျ 
ယ့် ရှူးပွ.ထိဉ်ပြၤဝံၤလိၤ, | 

၁:ဗတကဏ္ဍဂ်, 

ဉ္စ အ၁ူ{အသန္တံဉ်းညိဏ္ယံဒိး 

ပွၤဝဲလၢ1အင္ဂ််အထံ, 

၁းပ်ံတက်, 

၄ အဉူဉ်အ၁းည္ပိဏ္ယင်ို 
ဝ္ခၤက္ခၤပၤဒီးအဉ္စ်ဉ်လိၤ. 

၁:ပ်ံ့တက်, 

၁ ယှဉ်ငှးန့်အဘျးအဖိိ်, 
မဒူဉ်ပ၁းဝ့ၤဆိဖိဉ် 

၁းပ်ာက့ၢ်. 

စြမ ၄၀၄၇၀ (၆၂၄ ၁ 
ခိမိဂ်လီၤပဒူဉ် ၀၁၈, 

၁း ညာ 



၂၉၃ ၁ဧခု. ၂၈၇၅ 

ဂ ၉ ရြ ပျ 
ဆိမိဂ၆ံကိးဂၤခဲးစလီ1, 

၁းဗ်တကုၢ်. 

၈ က၈ၢ်လ္နဒ်ရှူးအဘျုးန်, 
စံးထိဉ် အီၤ ထီဘိတ္ဟံ့ၢ် 

၁:ဗ်ှတကၢ်. 

| ၄၅ ၁:ခုအကခီ်, _.6. {စ 

၁ ဝှၤခဲးခားပ် ဇာ; 

ကန္ဒ််က့ၤထံထႆ, 
၁းခုအကစီ်, 
သတဲတဲဒခုလံ. 

အုဉ်ခအကစိဉ်ဆံ1, 
့ၤတံးနှ်ကိးဂၢ, 

ပၤလၢအရုဒ်သှဉ် မှူ 
တဘင်ံ်ညိဉ် စဉ့်. 



ငာ် ၁းငီ်. 

၂ မ့ဒ်ဟဲဆူအအဆိဂ္ဂ်ႈ 

၂၄၆ 

တသိမိး၃ဘဂ်ႈ 
တၢ်အၢ ပဲဲ1ဒုသ၆ၤ, 

ဓာတိတ္ငံဒ်၃ဘဂ်, 
ကဆုဉ်ကူၤကခိ္ခါ်ကၤ. 

.မၢပူ1၃ခဲးဘး, 

တူဂ်ယိဒ်၃ဒုလၢ ထးန္ရဉ့် 

၀ခ်လ1အဓဲဒ် ညါ. 

အပျဲၢ်ခို1ဓၢ် ၁: . ၆.ဂ, 

ယ်္အူးအဝျဲဇ်ရှိနဇ1, 
၁:ခု၁တိးတက့်. 
ဒခုညိက္ပံခဒ်တၢ်အအ7, 

ဒီးတံးန််တင်အဝုၤ. 
ဗ်ခ်န္က်ဒီး၁းဆုးတဝ့ၤ, 
၁:းခုရ်လၤ၁ကိးတကၢ. 



မလ ၁၃. ၂၄၆ 

ပကဲလၢယ္ငၤအပိ, 

` ပ၀ပ်အမိကဖိၤ 

ကတျာၤလိၤထူလိၤ ယိဒ့် 

၅ၤဝၱၤတငဘ{်လိ႔. 

ဗ်ခ်န္ရ်8း၁:အုးတငၢ, 

၁:ခုရှဉ်လၤ၁ကိးတကၢ်. 

ပ၁းအဝိဘိ်လံ, 
ဘဏ» 

ဘဂင်ဆဉ်၁းရှဂ်စီဆံႈ 
ကဟဲမၤစၢၤကၤပ္ပၤ. 

ပၤတဒ်လ-ီကမၤဝံၤက့ၤ. 

၁:ခုရု်လၤ၁တိီးတက့ၢ်. 

ယ့် ရှုးကၤထီ၆်ဆူထႈ, 
ကတဲ်ကတၱံၤဝင််. 

ကဟဲ ဆိ{်န်ဏ့ၤပ1, 

က္ခၤိ်ပၤဆူန့်လိၤ. 



၂၄ လံ်၁:ဝံ်. . ၂၉ 

ဗ်ဒ်န္ဂ်ဒီး၁း:အု:တငူၤ 
၁းခုရဒ်လၤ၁ကိးတကၢ်. 

၂၄၅ ၁းခု. .၆. ပ့ 

၁ ဝွၤဒူ8&ဒု၆.ရျၤမျှၤ 

အလိၢ်ဆိ်အါမႈလိၤ. 

ဘဉ်ဆဉ်ဒ3းယွၤအဖိအသံ1, 
၁:ခုတတိယူဒ်8ီ. 

၂ အဝ္ဂ်ခ်လဲ{်,ဗဲ4#ဘါယွၤဖိ, 
ညိက္ခံခ်တၢဒ်အၢတပ်ဝိ့ 

ဒီးယ္ငၤအံး ထိဉ်ထွၢ်လီၤထိဘိ့ 

ကဟုကယဒ်အီၤလ်ၤ. 

ကယဲၢ်အဘဉ်လၢအံၤတစာဉ့် 
ကခုးအိ်ထိ်် ၁1. 

အပၢ်၀၁းဘိဝံဉ်ညီဉ တး, 
ဘာၢ်အၢဘဉ်အီၤတ၃ူ. 

စ္လ 



၂၉၇ ၁5. ၂၄ဂ 

၄ အိဉ်လၢယ္နဉ်ရမှူးအပူၤ၁ႆတး, 
လိၤဖးဒီးယ္ဂၤတာ့, 

ယ့် ရှူး အိာလၢ1ယ္ငၤဓဲဒ်ညါ, 
အဂှဲ်ကအိဉ်ဘဉ် ၃. 

၅ မ်ဒ်နဒီးအရှဲန်3 
၁းရုရဒ်လၤတၱတ့ဂ်း 

ယ့်ှူးအဘျုးဝံးထိ၆်ပတြာၤ, 
ပထြၢၤခံးအါခံးူၤ. 

5 
၆၃ ရလပ အလရ 

၂၄၀ တ့က88ပ၁ၤ. ဂ. နူး 

၁ ကစၢ်ယ္ငၤ ဝးဟတဲ့တပ်ဒီး 

ခ်ပက၁ဧးတ္ဝ့ၢ်တီး, 
တ့န်ကးပ၁ အခိ. 

၂ ရ်စာ်းယွၢားဖ်္ရင္မ် 
ခ်ပ၃ုတမၤတဝ့ႈႈ 
တ္ခန့ကဒိးပခးတက့ဂ်. 



၂၄၈ း လံ5၁:ဝိ. 

နဗိဆဂ္ဒီအေတ္တ 
`လၢညါးန္န3ပျဒ်ညါ, 
ထ့န်ကဒိ းအိၤရၤရၤ. 

နံပိနလံၤ၁းလိၢဒ်လံၤ, 
လၢညါမိ်လၢညါခိအံၤ 
တ္စကဒီးအဓိအဆုံ. 

ဝ့်နကမၤခ်န္ရ် ဗီး 
ပဒူဉ်ပ၁ဒးလၢညါဗိ, 
ကခံး:ဒီးန၁းိၤ. 

န္ဝ္နၢ်မၤခ်န္က် ၁တ,, 
ပဒူဉ်လၢညါ၁းလၢညါႈ 
_.ကခံးဝိးဝဲခ်8းနၤ. 

ကုးၢဗ့်အန္ဒဉ် တစှဒီး, 

ဆူ ညဉါတၢ်အၢတပ်တတိ့ 
ပတမၢလၢ1ဘဉ်အိၤလိၤ. 



၂ 766 ၁5. ္ခ ၂၀၉ 

ဂ 

ညြ 

၁ ဝ 

5၄၉ 

တျၤဗ့ၢ်အန္ဒ်တရုန္ရ်, 
ဆူ ညါတစ်အၢတၢဒ်တင့ၤ, 

ံပတမၤလၢၤလ့ၤတကၤ. 

ကဓၢ်ဇၢ, ပါကစၢ်ယွၤ; 

လၢပမ္မထုကဖဉ်တ်, 
တ့ဉ်လိၤယူဒ်ၤဝဒ်တီးပ္ဂၤ. 

ကဓၢ်ဖၢ,၀ဟပ်ယွၢနည္က 
ပဗထုကဖဂ့်တၢ်နဉ့် 
ဟ့်ီၤယူဒ်ိၤပၤတက္ခံၢ်. 

တၢ်ပိ််ယ္ဂၤခံ. ဂ. နူ. 

တလဲၤတဝ္ဝစ္ပ်ဲ, 
ပၤလဲၤယ္ငၤတၢ်ကတိၤတျှာ 

တၢ်အရှဒ် ၈ ဒြးန္ဘာလဲ့ 

ပှၤတိၢယ္ငၤအလှဂ်အလဂ့် 
ဒြာ ာံ၁၉, 

`တၢ်အရုင်အခုဉ် မမႈ. - 



29၃ 

ခု 

ဖင 

လႆ်၁:ဧဝႆ်. 

တၢ်လ1ပ္ပၤအန္ဒင်တဖဉ်; 
တမၤဘာ်ခဲးတူခ်ခံးဘး, 
လဲၤကစၢ်ယ္ငၤလဒကျှျ၁း. 

ယွးမၢလိဝဒ်ကလုနကထါ; 

ခိပကတိၢ၁ပ်ပ်း 

မၢ၀တၱာ်နၢ်ပဖံးစ်. 

ယွၤမၤလိဒ်အတလုဒ်နူဉ်, 
ခ်ပကတိာ်နူ် တက်; 
မၢပတၱာၢ်ပ၁းတတ့ၢ်. 

ပၤအနာ်. ဂ. 

ပၤလ1အဝူဂ်လၢအစုဂ်. 

ကအိ{်ဘင်လၢမဗူဗိပ်ပူၤ. 

ပြ1ၤလၢအနှ္ဒဒ်လၢအနှဒ်, 
ကခ်ာ ငရု ငု 

ပ1လ1အရူဒ်လံ1အစူဒ်) 
ဝ့်ခံကထၱဂဲဘးလ"မူ. 



၃၀၁ ၁858. " ၂ 
လလလ လလလ ာလာလဟာလ လူလ လလလ လလလ လဂၤ 

၄ ပၤလ1ဆနဒ်လၢအနဂ်, ~ 

၂၅၁ 

့ၢ်ခံမူဒ ဉ၆ိကတိဉ်ဘး. 

ပၤလၢအရူဂ်လၢဂအနဂ်) 
ဖုဒ်သံာနူၢရှခ်58်မႈ. 

ပန်တၢ်. ဂ.ဂ.၆, + 

ပၤလာအနင်ကစပ်ယူ် မျး, 
ကတုၤက့ၤဝဲလ1 တၢ်အမူ, 

လာယ္ဝၤအခူအဝ့ဂ်. 
ပတ်စဒ်ယွ1အဘျုးအဖိဉ်, 
က8ိးနူၢ်ဝဲလိၤထူလိၤယိဂ့် 

ကတၢၢကတခ်တင့. 

မှၤလၢတရှူဒ်တနခ်တဖဉ့် 
ာမၤ ဟားဂီၤအဒူ၆်အ၁#, 

ပြင် မ 0 
ပၤမ့််၁းဟ့ယ့ဉ် ရှူးအမံ1, 



၂၈၅၂, လံ်၁းဝံ်. 

ည်ြ ဒိညအဆဲခ်က္ဝွဏ ည 

ဒိးခံ၁သၤထူလီၤယိဂ်., 

၃ ဗ်ိနူဉ်ိ: ၁၀, 

ရဲဲံး၀ ဖြဲ ညိတ် ၁1. 

ဂ းဝူဒ်တူၤယွၤခဲ အံ, မ္က 
ာဲလၢအဂျဲ််အဲအိဉ်ချွဒု 1! | 
`လူၤကူၤအ၁း ဘာမ 

ဒိနိဉ်ဘးလၢအထံး. 
ဆာ 

၂;၅ ၂ တၢ်နှ်. ဂ. ၆. ~ 

၁ မြ ၂ 
အယစိနပၤ) 

ၿစ္ရဘါထုကဖဂ့်ခု်တ္က, 
ထဒိကန္ခ််မဲအး 

၂, ၇ပမ္ဓၢ်ဂုဒ်လဲၤ4ဆူယွၤအဘိ်, 
ပဆဉ့်လဲ႔လၢတ်နဒ်) 



၃၀၃ 

ပဘဉ်နဒ်လၢအဆအိဂ် ၁မိး,. 
ခွဲ အခအပ္ပၤ.. 

ပစ္စတၢ်လၢ၁း9ဒီပူ1; 
တန္ဂၢ််တၢ်နတမံၤ, 

လီၤ၀ခ်ဗီဉ်လဲ၆ထံဝံဉ်ပိပု; 
လိလိ ကျးၤတထံဉ်. 

မ အဲမာဥမ%ဏဒံာတၱ်နဒ်7 

ဒီႈ္ကူယုံမှုးအဝံၢ 
ဝ်လၢ1အဘင်ဝဂ်ယ္ဗၤအ၁:;. 

မီနနဘဂ်တပ်ကိးပံၤ. 

တၢ်ခူဂ်တၢ်န်, ဂ.6. ဖျာ့ 

့ၤလ7ပန္ဂၢ်တ်ရှုဒ်တၢ်နဂ်, 
အဂၢၢ်အကျာၤတပိ့, 

စ္စ််တဉ် တၢ်ရ်မ့်ဘဉ်တ်နး; 
ဏ၀ၢၢကကျ၀ၤခီးး,. 



၂၅၄ လ်ႆာ်းစံ်. 

၇. ဂ္စဒိဘဉ်တစ်ိ်တ်ဒိနဲဉ်ဗျျး - 
တဝ့ၢ်၁ဒ်ဘိဝိင်ဘဉ် 

ဒု်တၱာၢဒးဝီစဘာစနား 

တၢ်နုဒ်တဝၢ်လီၤ ဘ. 

ခု ပၤဟိ်ိဖိမ့ဂ်ခု်နွဲ၆ ၇; 

နုံ [ဘဉ်ဖဉ် မ 
ခြ မာ န ဟာ့ 

မြ တၢ်နင်ကဒ်လိၢ်င််ဲ. 

နှ ၈ၢဇၢ7,တၢ်နဒ်အအံၤတပိိႈ 

၂၅၄ 

ဟ့်လိၤန်ပှၤခဲအံၤ, 

မၤကျၢၤပ၁းဒ်မူမိဉ်ဖိ, 
ဝချုးပကၠၤထု 

ဖဲဒဉ်န၁း. ဂ.၆, ` 

၁ လဲ8ဂ်နားကဝၢ်ယွၤဇ1; 
ထၢ်လိၤတဉ်ပှ,၀အဂၢ်လိၤ၁၇, 



၈၃၆၅ ငီး. (မ ၆. 

'တစပ ၆ န််ိခီတာ်မှခ်ဝးခ်လာဒ% 
စ္စ? ; ၆၁၆၁; 

စး ိဠိရဒ်ဆီး ြီခ်င််ာတိၢ 
နုတ် ခိ ညါ 
မါ ပစ်းရှင်ထိဉ်, 
ပဝ 

ဥ တၢ်၆ဉ်တန်နးန်.မီၤဘဉ္ခ်ပ1, 

တၢ်ရ်တမႆ1 အိ ါ၀ခုၤ, 
ရဒ်ပ္ကၤခ်အံၿပဘ/၆လိၤနၤ, 

3ဉ်န္ဝး. 

ငြ ပဏံးစတ္ပ်ပ၁စတင္မႈ 

ဂ ချ ဂ်ာ တ 
တ္တိခ်နငဌးဌာက 

၉၉ ယ၁်န၁း စး { 



လံ်၁:ဝႆ်. ့ ၃ဇ၆ ”- 

35. ဂ. ခ ပလး. 

ပၤအ၁းဒီအိဉ့်ဝဲ8#, 

အငးစီဆုံလၤကပီၤ. 

ပ္ပၤ၁:အခိမ္စဂ်န်ကူၢ, 
မၤအဒူဉ့်ၤအ၁၈၃ူ. 

အ၁:းစီဆုံလၤကပိၤ, 
ဝါရခံပဲၤထီဉ်ဒီးသီၤ. 

မၤအဒူဉ်၇ူၤအ၁းတါ, 

ါရမံပဲၤထီ{်ရ ရ. 

ပါရ့မ်မ္လဲ႔ဓင််ဒီဆီ1. 
လဲၤပိခ်က့နယ္စၤအကျိဒ်လိၤ. 
ပါးရမံပဲဲၤထိ{် ရၤရၢ, 
လဲၤဗိခ်ကူၤယွၤအကျိဒ်မႈ. 

လဲၤပိခ်ထွဲယ္ပ`ၤအင်္ကျိင်8:, 

နူ်ါဘင်က္ခၤအမဲဒ်ကပီၤ. 



နီ ၁5 ~ ၅၆ 

နာ ချ မမ 
အဓဲဒ်ကဝိီၤန်ဘင် ဝဲ. 

န်ဘဉ်က့ၤအဓဲဒ်ကပီၢ; 
ယွၤအရဒ်၁:မိဉ်ကတိၤ. 
အဓဲဒ်ကပိၤနနၢ်ဘင်က့ၢ 
ကတဲ၆ကတိ(အရဒ်၁့. 

ကတိံၤက္ခၤ ယွၤအရဂ်5း, 
ရၢ်လၢ်ငိၢ်မူမိ၆ တမိ. 
ကတိၤ၇္ယွၤရဒ်မှ်၁့ 

ရၢ်လၢ်တိၢ်မူ8ိ {ဝ ၇ၢ်. 

၁;8. ဂ့ ပဒ သး. 

၃ူိ၁:8ဝ့ဒ်အိဉ်3း, 
ပၤန်ဘဉ်က့ၤတၢ်ကပီၤ. 
ဒူ်မ့့်ဘဉ်ပ၁းမှဒ်၁၃, - 

 တင်ကပီၤပှၤကန္ရ်ကူၤ. 



ကြ 3 လီားဝံဉ် စ "၃၈၈ 

၂ တဲၢ်၈ာဖီးပှၤဒ်န်ဒီနဂ 

1 ံဂ်လိၤ၆ဌလ1အ၀ဝး၃. "၈: 

ပြ 

ဆိဖမိ၆်ဒတြီၤးအဒးသီန 
တၢ်ကဖီၤပ္ပၤ့ ဒဲန့ဒါတၤ, 
ဆိမ် တြီၤအ၁း ၂ ဗ 

၃၆ဖ၆်ယ့ဒ်ထ်ၤကွ န ဏ, 
န်တၤအတပ်ခဲးဘ. 
၆ မိဂြယ္လႈ လိုအ 

တၢိခဲးအကုဒ္ဂ်နွိ်စဲသိၤ. 

၃်ှာတ့ၤအဘဒ်ခ်းတၢ, 
အံ်ၤဇိနလနဒ 

၁နဉ်အ့#အတၢ်တဝ့ၤ, 

(၀ခု်လ္က1. ၈.  / ၂ ၆ီၤက္ပၢဲလၢ်, 

ပၤလာအ ု ဒ်လ္ဂၤနံခ်ယ္ပ , 

၁ဉ်ညါတၢ်၃၆ၤ08ဂ်ံီနလး. 



န္က 

+ 

၁၈, 7 13 

ပ့ဒ်ညွ#ကဟုကညိဒ်တ 

တဒူဉ်ပျှံ၁းရးဲအဂ္ဂိယားဒံ 
ဝ့််ထံဉ်တဂ်လိၤိဒ်လီၤလး, 
_ိ8၆်ပါထြာနယ္ငွိ{်မႈႈ 

၃ိညါလာဖွၤမႈ84 " 
ဝံးထံဉ်ပတြားထိဉ်စဲလိၤ< 

နဒ်ယ္ဂၤန္ရဉ်တှာၤအငံ3;, 

နဲ့1ါဘ်တ်ခဉ်တ္ပါ်ရှ်လိၤ. 

'ၤနာ်ယ္တ1၁ဂ်ညါ. 5ီ1က္ဂဂ်လၢ. 

႕ၤလ-အဂူဂ်ယ္ငွၤခုဒ်ယွ(, 
ယွၤတ့အင်္ဂဖံး ၄. 
အဒူ းစးဒီး `) 
၃ ညါးတဒ်ကိးအခ်ၤသိၤ1. 

ကယဲၢ်တၢ်မ{အ၁း. 

စံးဝဲလၢ1စၢ်ယ္ငၤမၤလီ?. 



၂၅၉” 

ဒီ 

~ လာ 

မ လံာ်၁#ဝႆ်. င 

ကယီဒီ၅ါရီဌဲဒီန၉၆၉၉၆ 
ဝံးဝဲမ့္အကဝၢ်ယွၤမၢ. 

၃််ညါဝဲခ်န်တးဒီး, 
ငး ထိ{်ပဉြၢၤထိဉ်ယ္ငႈလီး. 
ဝံးဆိာတြာၤထိဉ်ယွၤဒီး, 
အဒူ်ဗအ၀း ညီသီၤ. 

မ ရင 
တိ်ိ်ိင်လဲ{်မါ၁မံး, 
ကလုဒ်ဝ့််အူကအိဂဉ်က္စံခ်. 
တိဉ်ခ်ိ်&ီၤဝိ်ရ်ပီ်လဲဉ်, 
ကလုဒ်ပ္ခ်် အူကအိဉ်ဝဲ. 

ရ်ဖိၤလ` ဖိၤတဖဇဉ်မီး, 
ကခံးသီၤအဝဲဒဉ်လိၤ. 
ဆဉ်ဖိၤဗီဇိ.တဖဉ်ဒိ, 
လၢမူခိ၆ကသိၤတဲ်ပ္ပီၤ. 

၆ 



နအဒင ၀ ထိး - ၂၆ဝါ 
၃ ပှအဘါတဂဒ်ဂူဒ်တ်ဂီး, 

ရ်ဇိၤဘှးဖိၤပၢမၤၤ 

ကယဲၢ်၅နဃတဆိဘဂ်ဒိန 
ကလိၤဘဉ်ဝဲဆူရဒ်ီၤ. 

င ပၤလဂအရူဂ်လၢ အန် | 

ထံဘျ"င္လၢနူ်3း၀၁း. 
တၢ်လၢပှ1အန့င်တရုႈ 
ကဘု(လဂမူဝိ{တဒ်ရှာ်. 

- ၂၆၀ ဟိ်9၆5၆အကတၢ် ဂူ. 5၀ လး. 

၁ ထုၤဟိ်ခိဉ်ဆူကလုဒ်ကဲၤ, 
ဃွၢကတဲဇ&ၤ၁ပ်တဲၤ. 

တုၤအဟံသလီၤတဓစိ်ကး, 

ကမၤ၁ဗူငဘိင်က့ၤပှၤ. 

_ ၂၀ ပၤတဘါယွၤတဂ၈၀၇ 
ပတဲၢ်၁:ဘင်တအိလာၤ. 



၂ ၆၁); လံ်%ဓံ်ၢ ၃၁၂%#မ၈ 

-ကယဲၢိဝှၤလံၢ1အံဘါယူၤ_ ၄ 
အ၁းကခုစမိန် ကိစ, " 

၃ ပၤတံဘါယွၤအ၀ နပ 
လီၤလံ7ရာ်ခို1ဘံရစ်ည.» 
ကဝ်ယုံဉ်နှူးပွ်နှင်, - 

ဖံသးဘဉ်ကၤကခဒ်ယွၤ. 

၄ ဘါထီသွးကိးရဂ်အင်?. 

ပၢ်ယ္ပါၤဇာ္အံး၀ ပိ ၆်ကွဒ်လိ- 

ဘါထိပ်ယ္မၤကိးရ််အဟါး 
"(0ယွႈ61၁ ကညီၤပၤ. 

၂၆၁ ၂ ဟိဠ်ဒကတၢ်. ဂ. -1အဲ8. 

၁ တုၤဟိဉ်ိ်တလၢဒ်ဏာကို, 
တုၤကငံ်ကလၢခ်အိုး 
ဘဲ လမူပၤတနီၤ႔, င 

သိး ပဲ့လၢမူပ္ဂၤတဦီၤ. ၈ 

၈ 



ဓူဝ ၈ ဟိဉ္ဌါမဌ ၈) 
၅၄၅ ၇၀၅ ၈ 

၂၆၁၇, 
"၈". 

ကဆၢ်ၢ်လၢဘိုဉ် မိ့ 

ကအဆုဏ္ဍိဉ်တူခဉ်ု်ဂီၤ, 
ကညသြိ် ထိ်တ္ထဲၤခဉ၀်ဂိနၤ 

ပၤလှၢအခံတဖဉိဒီး, 

ပ1လ1အလဲၤတဖင်ဒီး, 
က်ၢင်းထၢဂ် ၁မူတ, 
လၢအယံၤတု;ဖိဉ်ဘဉ်ပြး, 

လၢဖှဒိင်ပြးတဖင့်နဲဉ့် 
ကဓံဉ်ည္ညိဉ်အက္တိၢ်အထဲဲ, 
တံၢ21ကန္တာန္အုန္စည္ဟတက 

ကဝ်ီတၢ်လီၤတံၢထီၤသး. 

အၢဲပၤထံသ်ဒ်တိဒ်ပူ 

တထိဉ်ဘးယွၤ အိဉ်လၢမူ, 
ကပီ််ဝဲအီၤတံၢငၤထဲး, 

ကံာါတုၤပတ္ရၢဇာကဲ. : 



၂၆၂ လံ်၁:ဒံဉ်. ၈ စျ | 

ဧ ၈ၢ်ယွၢဇာ,ားကညီၤဒီး, 
ကွၢ်ကၤပှၤ ်္စထံတိး အိၢ် 

တၢ်ဇီ်၃ု8{ကဖျဲး, 
ဓၢ်ယွၤဒ,၁းကညိၤအွဲ. 

၂၆၂ လၢလၢဒ်အံၤခ3. ..- ̀  ̀၆ဒကွၢ်သၢ်. 

၁ တၢ်လသၢသင်ဒီတိဠ်8{်ချ, 

တၢ်ဖိ်တၢ်နးအ)ဒဲ5ကၤ. . 
တၢ်လၢလဂ်ခိတၱဉ်3် အံၤ 
ဘိ်ိ်မဉ်မႈဆံးခဲဒ်ထံ. " 

၂ တၢ်လဒသဒ်ဒိတိဉ်ခိ{ဒ:; 
တၢ်ဖိ် အိဉ်ဆံးရဂ်ဆံးဖး. 
တၢ်လၢလဒ်ခီတိဠ်ခ ဒး, 
ဘဉ်မိ၆ဘဉ်မႈဘထံဥ်5ိ. 

၃- လၢသဒ်ခိတၱဉ်5ဉ်ဘ္ခဉ်5်ႈ 
တၢ်အိဉ်တၢဒ်ဒူ၆်ကိၢ်၁းဏိၢ်. 



ဇာ ဟိ. ၂ ၆၂ 

 ဟိဂ်ိဉ်ချဂလၢထင်လၢခံ, 
ကယဲဒ်တၢဒ် အိ ထဲအခံ. 

၄ လၢဟိဠ်ိ်အချာ ဝးဝး, 
စိ ထဲတင်ဒံထဲ တၢ်ခငါ. 
လၢတိာ်ခိ်အဝျၢ၁ကုၢ, 
မိ် ထဲဘဒ်ု၆ထုး ထုး. 

၈ တၢ်လၢလဒ်ဒိတဟိ{်၆၁ာ, 
တၢ်ရုဒ်ဘၢင်ဝၤတအိဉ်လၢ.. 
ကိၢ်လၢလဒ်ခိတိဉ်ခ်ိ်ပူၤ, 

ခုဂ်ရ်တအိဂ်နံတပူ1. 

ဧ ၿၤဒးခ်န္ရ်ပဝဲဒ၆, 
၃်နှ်ပ၁းဘါက့ၤယ္ဂၤ1. 
နၤနဲ[ယၤယၤ၁၃ုဘဝံး, 

ဘႈ}ယ္ဂၤသလၢပးံးမး. 



၂၆သ္လူ 

၂၆၃ 
၁၃၁ 

လ် --..ငငံသီဒ 

- (စ် အီနတာစှဉ်. ရ ရ့  မြိနက္ပနဲလဂ်. 

သကျ ဂ 

ပဘတ ဇိႈဖ္ခ်င္ခဲယ 
ပဘိလၢ95တခဂ်ဒ ဗ 

၀ဘၱ{ဘာအည ဂ်ိ. 

ခဲတန္ခ်အံၾတဝင့် ည, 
ဘဂ ၂ 
ဓာ တၱ ၅ ညှ ဋီ 

ပဘ်တ်ဒံဗံမူမှု. ၀ 

ဘီ တဥ 
ပဘဉ်ကူဗံၤကူက၀1ၤ. 
လၢ အံၤ နူ4တခ် 3 ! ၂ 

ပဘဒ္ပိာဒ်ဗအခ္ပိ့ | 

ဖ်ဒ်န္ဦိ္စင္ခင္ဆင္ဘ 
တိာ်{ချဒတမုဒ် ဘလၤ.” 

| 
: 



၈ စ၉၁ဂ တၢ်8၉တၢ်ိ. ပြ } ဠိ ၂၆၄ 

စ မ်အတၱရု်ာံလၤဒိး, 4 
၁းတ့်တွံဝဲတူ်,ဘါယ္ပၤသီၤ. 

တ် တႆ5.' ' 

မေ ဤ ၂ ကမ ရ စး 
လၢအင်ယ္ပးဗို်ဝံဒီပ/ 

ဗ်ာ. 
ယ္ပ္ဗၤကလုံငမ္စဒ်ာခါ} ! 
တာအ{ခာဉ်စာဂ်အနး 

၂ ဗွၢ်လီၤရ်တးထၢတၢလိ, 

ဘ် တၢ်ခ်အံၤမြိးသိၤ. 
ခ5ီၤယ္ပၤ၁းကညီၤပဟ; 

က်လိုငနိိစာပ်ဥါ. ရွန 

ယ္ခ်၂ူးဝိ၆်က္ခၤပ္ပၤတါး ,. 
ဂၤနင်္ခကသီ1ကိီးအ ၀, 

ယ့်စ္အူးဒိဉ်ဂမ္ဟၤအံၤဒိး, 

မ်အနှင်ကျၤဓာက္ခါလီၢ, 

မာ 



၂၉၆၅.၂၆၆ လံ်ားဝႆ်. ၃၁ဂ 
လာလာလာ လွမ္ဘာလ့လာလူ လာလာလာ လာလာလာ လျာလာရလာာ 

၂၆၅ တၢ်အစွ. ဂ. န. 

၁ စူလၢ၀ကဝၢ်တကာ်, 

၃်ၿန့််၃ က န့. 
၂ ၃စူ့လၢပကဓဒ်သွၢ, 

၃မ့ၢ်စ၃ကန့်ဒင်. 

၃ - စုံတၢ်၁ပှဒ်ပှ််တကာ့ဂ် 

ဒုဓ့်၃ု၃ုကထံဂ်န်. 

၄ ၃ဒိဘကျိာ်တြဲၤန္တဉ်လိၤ, 
ခုမ့်ဒိတၢ်ကအိးငီဉ်. 

9 ဒိတကျိ်ဒိဉ်ကြဲၤန့်ီး, 
ခုမက အိးသထီဉ်လီၤ. 

၂၉၆၆၉ ပှၤစ္မ တၢ်. ဂ. န 

၁ 'ပၤလ1အမ္မတဒ်တဖဂ်, 
န့်ဘဂ်တိနံဒဂ်ဝဲင{. 

၂” ပၤစ့တၢ်တဖင်ရဒဇီးႈ 
နဲ ဘဂ်တီနံခင်ဝဲလၤ. 



၃၁၉ တၢ်ိဉ်တၢ် ဒ့ 

၃ ပၤလၢအစုတ်၆ိ်ဒီး, 

၂၆ဂ 

ထံဉ်နူ််ဘဉ် အဝဲဒဉ်လ်ၤ. 

ပၤအမိတက်ျာ်တ်၆?် 

ဘိုန္ဝိ်စံင်း5ဠ်ဲလ၆ိၤ, 

ပၤလၢအဓိတတ်ျာ်တြဲး, 

တ်ခားထိဉ်န္ဂ် ဉ် တပ်ဝဲ. 

ခုဆတ်. ဂ. 

မ့့်ပကဒ််ဘင်ဒ်လဲ်) 
ဘဉ်ယိဉ်လိၤ၃ဒူဉ်တင့ၤ, 

ဝ့်ပကအိဘဉ်ခ်လဲဉ်, 
ဘင်ယိဉ်ီၤ၃၁းဘဝ့ၤ. 

ုုဘလၢယ္ငၤခူယွၤဝ့ၢ်, 
ဒီးအဝ္မၤအဝါတကၠ့်, 
ဗုဘိလၢယ္ငၤတိယ္ငၤရဂ်, 

ဒီးအင့ၤအဝါန့ဉ်နူၤ. 

၂၆ဂ 



် ပ၂+၉၆၀ ၂၆၉ ဇဉ်. - 

၂၆၉ 

စ္စာ ဘါခူဉူ်တာ်. မး ၄ 

က့ၤ ခုဒ်နဲဆူနဒၢဂူၤ. { 

ဇားတံဒ် နခံခံၤဒး ၈ 
.၁ါထုံကဏ် ထိဂ်္ဂတဂ်ီၤ« 

၁၁1နၿၢ်ထံၢတစ်ိ်ဖျၢ 
လၢတြဖျါဘၢနပၢ်. 

န္ဟၢ်ဆံ် တၢတဆိဉ်ဖုံါ, 

ကတ်ဘျူးဖျါ၅ာလဒ်. 

တအိင်ပဖျံါနပဒ်ထံဉ် ဒီ:, 
ကဏ္ဍ တျ အပျ လိ. 

ပရဗရမီဗီီီဲီး 

6တဲၤတဲလိၤ. ဂ. (" ရ လီ့ 

အါ မရေး 
မးလ၁ာ ရာ်ႈ 

လဲၤဝံ်ထဲၤတဲပှးဝႈဝ# 



၃၂၁ 
မ 

၂ 

- 

တၢ်ဒီဉ်တၢ်ီ. ၂၆၉ 
အ၆မး၆ဂလလာလဂဂ 

ပှၤဝ့်ရူ်က္ခၤယၤ, 
ပှၤမ့်နုဒ်ကူၤပၤ; 
ဘဂ်ဘျာက္ခၤအီၤလၢထႆကျ”. 

ဝ့််ူၢဘျ1အ၁:, 

မ္နၢ်နခ် ဘျဲ.အဲ၁၈ 
ယဆုဉ်ခိ၆ကတုၤက့ၤမႈ. 

ဗ့်တဝူဒ်က့ၤယၤ; 

ဝ့့်တနာ်က့ၤယန 
ပယတအဆုဉ်ခ်ိ၆်ကၤအိၤဘဦ်. 

လံဒ်ဝံးအဝဲဒင်ႈ 
လဲၢ်ဝံးအဝဲခဂြႈ 

ပၤမှ်တနဒ်ယ္ငၤဖိဉ္ပါ. 

ကဟါမူၤဝဲဒဂ့် 
ာဟါမဂ်ဝဲ၁၆. 

ဘ{်လရဒ်ဖျဲး:တာ့ဘဉၤ 
ခ ၁ 



၂၅၀ 

ငူး 

မ ပၤတူၢ်ဘျၢ၁:းဇက့ 

. _တၢ်8၉8ခဘ့ " 

း ဝကဒၢ်ယ္စၤန့္ဦ, 

. ပ1အဂုၤတဖဉ်း 

ငာ် ၁းဝိိ့ 

ခ်ပတဟၢမဂ်ႈ 

ခိပတဘဉ်ရဂိ, 

နှံဒါကူၤယ္ငၤအဖိကိး၀ၤ. 

တၢ် 595. ၅.ဂူ. ဝီၤက္ဂှ် လၢ်ၢ 

ပှၤ8းဘျၢ ၁၉1. 

ဂုဒ်တိၢ်က္ခၤတၢ်ဝိ{်ဇ္စ်လာဒ်.. 

တၢ်ဒီ8{ခံဘိာ 
၁၉3ပၢၤမှုဂ်မူဒ်န်နၢ, 

ယွၤပကဝ်န့် ; 
ဆဲဉ်တုၤ၃၁းသၢဒ်တကဒ်. 

ပၤအဂၤတဖဉ်, 
ဆဲဉ် အီၤခ်ပဆဲ်ပား 



~) 

တၢ်ိံတၢ်5. ရဘ 

တၢ်ခ်ိ၆8အါ. 9.ဂ(.- မီၤကျှ်လၢ်.. 

တၢ်5ဠ်ခံဘိဒိ#. 
တၢ်5ခံဘိ8:, 
အဒ္အတြၢ်အါမႈသီၤ.. 

အဝဲဝ့်အပ်,. 
အငဲမ့ၢ်အဖ်ၢ်, . 

အဂၤတဖဉ်ၢ်အဖ်ိ.. 

အဒအတြၢ်နှဉ်, . 
အဖ်အဆငဉ်နှု့် 
ဂုဒ်တိံနအီၤလၢာ်လာခ်ဆူ ဆူ. 

တၱၢမ့််တလၢ်ဘဠ် 
းတွလၢ်ဘ ဉ့ 

မူဒိဉ်ပတတုၤခံးဘဂ်.. 

ဗျာ ခကၠႈ 
မ္နၢ်တူဒ်နဒ် ၁ကၠႈ 
မ်တတိၢ်လာဒ်တဒ်5ိ{်န့ူး. 



၂} 

6 မူဒိ်တုၤတင့ႈ 

၅7 

င် ၁းဝိိ. 

တၢ်ရဒ်န်တ၁့, 
ဘိ၆်ဘ{် လၢရဒ်ကဲ ၤသူဒ်လွဂ်း 

ပဒ်တ့ၢ်_ဘီ1တဘိႈ 
အဂၤပတိာအိၤ; 

ဠိပတတိၢ်ဘဉ်ိးလိ?. 

မၤးခိန္ရ်တးႈ 
အ၁းဒျၤလရဒ်း 

ဆိမိဉ်တ်ၢသူးဒံဉ်ခွဲဲ၁း. { 

ဒိဉ3တၢ်. 9.ဂ. ရွၤကျွ်လဒိ, 

ပၤကညီတဂၢ, ) 

အဂိၤလိၤဗ်ာ်အါ; | 
ထိးအ၁းလ1အကစာ်. { 

်၆်အဓိ်အခဲဒ်, | 
ဘိ််အရုအဓိဉ်း 
စွ အခဲးအဆဉ်မႈလိ1. 



၃၂၅ တၢ်ဒိဉတာ်ဒီ. ၂၀၃ 

၂ ဋ် 

က္လ 

၂၅၇၃ 

ရုဆါပၢၢ််အ၁း, 

ခိ် ဆါပၢ်အ၁ႈ 
ဆါတပူၤဆါဒိဂၤညါ. 

တ်55် ကစ်, 

တ်ီီဒ်က၈ၢ်; 

လုာ် ခါအဆံးအဝ်, 

ဗ့်ပလုဉ် ခံလာဒ်, 
ခါ ခဲလၢဒ်, 
တဂိဒ်တၢ်နီတပ်ံၤလၢ+ၤ. 

သိမိ်အဝဲနူ့် 
ဆိမးအငန္ဦ် 
တၢခ၃၁#ဝ့းဝၤတတ်. 

.လိၤဟ်ိ. ဂ. ဒိပးလး. 

ငံလၢဝျှး4ယိၤဟဂ်တ၀ၢ; 

ဘိ တ်််ဲ့လၢ ကိၢယူ3ၤ, 



25၃ 
ရရရ ရာရ 

ယိၤဟဉ်လၢဝျၤတဂၤန္ရ် 

၂ 

လၱ်၁ ဝိ. 

လၢငိၢယူဒၤအိဉ်ထိဉ်က္ခၤ. 

ဘိ်ခွဲဉ်လဒ်ဒီးကနဲစီ, 

ကူယဉ်ကလအူးဆူဉ်လိ. 
အိဉ်နွဲဉ်ဒ်3းကနဲဖိႈ 
မၤတၢ်ဖံးလၢထိဒ်ဓတာတိး. 

ကဲဝဲလၢယ္ငၢအဝံဒိး, 

တဲက့ၤယွ္ငၤကလုဒ်နူ်လီၤ. 
ကဲဝဲလၢယွ`ၤအဝံဝ့, 

တထဲတ့ၤယွၤအကလုဂ်၃ူ. 

ဝံးငဲမူ၆ ၆ဘီရဂ်အံၤ, 

ကအိဉ် ထိ်ဲဘူးတူဂ်လံ. 
ဝံးဲမူ၆ိ{်ဘိရဂ်ဒီး, 
ကအိဉ်ထိဉ်ဝဲဘူးတ့ၢ်လိၤ. 

၃ဥန်ထိဉ် ဒု၁းတက့် 
၃ုတၢဒ်ခဲးဘးဗိၢ်ယဒ်ကူၤ. 

~ 

7 



င် 

၅၅၄ 

တၢ်8်တၢ်5. ဘို 
ရ ပါ ခဲရ္ဌာမန ဉ်ထိဉ်၃ဘ 

စနိ ကာ့ၤကွ်၃၁:. 

ဓ္ဇှ ၁းကနဲံၢ, 

အိတ်က 
ဉာ ၁:မ်ိး: 

၄9 1 ပး 

၇ အ အသ 
တၢ်မၤဆူဉ်ဒုအိ်တဂၤ. 

တၢ်တမိ်ဆါတမို်ဒံ, 
တာကုပ်ပုတိဒုဏပၤ. 

ကြင) ၀ ရွ ၁ဉ်ဒါ့ 
၅စာနဒ်ယွၤမီး, 1တစူ း 

ထိဉ်ဖိန်ရွနသ3ထၤ. 
ပၤတနင်ယ္ဝၤတၢ်ကတိ1; 

အိံ ငြိ ခ်စ္ကိခ် ဘဝတိ. 



၂ လံ်၁းဝိိ. 

၂ ပှၤတနင်ယ္ငၤအဒၤ့, 
ခံပူၤဝဲဒီးရခ်တဝ့. 

ပုၤတနဒ်ယ္ဝၤအ၁းအာ, 

ခံတပူၤဒီးရဒ်န််နၤ. 

၃ ရ်တု#ပင္လၤဘဂဉ်တဘို့ 
ကိးထိဉ်ပၢ်ယွၤတကွဒလိၤ., 

ခ်ယ္ဝၤက၁းကသိၤပၤ, 
ဘါထီဉ်ယွၤကိး နံၤ ကိန, 

၂၀၅ 8းခါအဉ်8းအမါ. ဂ့ န 

၁ ဒီဝုဒ်ဲၢ်ဝိ်ခွ)တဖဉ်, 
ယွၤအကလုပ်ဝံးဲဒင်, 

စိၤ၁်ဇၢ္ဝ၃မါ.၁နဘ. 

ုဘဉ််`ဲခိဘဉ်တ္ဝံဒိစ်8၆်. 
၂ ထဲ၁ိးယ့ဉ် ရှူးအဲဉအပျဲဒ် 

၃ဘဉ်ဆဲ{်၃မါ၃ဝဲ, 



၃၂၉ ယ္ဂၤအကလုဂဒ်. ၂၅၆ 

ယ့် ရှူးန့်အဝဲဒ်အင်္ဂါ; 
ပ်ျ်လဲလိၤ1အ၁းန္ရာ်လိ. 

မွ ဂြ ပြ နမန 

အဲမွာ ဂကုဗိုဗါ 

ခာ ဒုစ နအပိး, 

ခုအဂ်ဆဲဉ်ခုံမါ၁း ဂး 
အာရာ အလူလမာလမာရ လူအ လူလ လလလ အလ. 

ယွၤအကလုဂ်. 

၂၅၆ ယ္ဂၤအလိ?်, ဂ့ ပြီ 

] ရ 5၉159၇ () တားလၢယ္ဗၤအသ ပူး, 

ယွၤ င ိသီၤ. 
ငာ ဌာ အက်ၤ 
လခ် ဖိနိအဂ့်သဉ်, 

၂ ၉ ငၤတဒ် တင့း တင်နင် 
အး ၆၆၆ လူၤကကၤ. 

တၢ်အရှုဒ်တၢိတမုဒ်ဘင် 

အင့ၢ်အင်္ကျီးအိဉ်ဲြ, 



.`၂၅ရ.၂၅၈ ္ငလႆာ်၁၈ဝႆဉ်. ၃၃၀ 
အအအ အလမ အ၆၁လ%လဂမ 

၃ ဝှၤလၢ?အခံဗဲအဖည္က 

ဒဂု 

၂၅၀ 

့်ဲ႔ထ~ာဉ်၁မူဘ{် ဉ်. 
လၢယ္ငၤလံဒ်ပူၤအခဲခ် ညါ, 

ဝ် တဲၤထဲစဲတခတဉ်. 

တၢ်မၤလိံ်အဒိ်ပှၢ်. ဂ. 

လီၤထူသီၤယိဒ်စၢ်ထူစ်လွ1, 

စ်တဉ်အဲဲ အိၤလၢဒခ်ဒူလၢခ်၁, 

ဒႈ၆ပအဲပ၁းအပိး, 
ဘဉ်ဆဲ်ပ္သၤဂၤခ်န္ကိအမိး. 

တၢ်မၤလ်ဒ် အံၤ အိဂ်ဲခံတိ. 

ဒိန္စမ္ခ်တၢ်ဂၢအမိၢ်ပ် လီၤ, 

၀မ့ၢ်တိၢ်နူ် ဖံးစာဒ်ခဲလ7ဒ့် 
ကတူုၤက့ၤလၢတၢ်ရုဒ်တၢ်ပၢၤ. 

လႆာ်ခံကတ္ရ်. ဂ့ 

ယွၤအလံဒ်အိငဉ်ခံကတ္ရြ် 

လံဒ်အခံဒီးလံဒ်အမျှ, 



၃၃၀ ယ္ဂၤအတလုဂ်. 

ပၤမံၤ_အိ{် ခဲလာ်ခဲခ့, 

ိ်ပင်၀1ၤ1ဝဲလူၤတကၤ, 
ယစဗံၤဒင်ယဲ အိဉ်လၢလဲ ၆, 

ၢလံ် ဒံ,လံာ်မူပူၤလဲ{. 

ဂှ် အိဂ်လၢလံ်ံအပူ1 
တၢ်ံခံ မီ အတံ 

ခံတဝှအံၤလၢတိ်ခိ်, 
ခံကဒီးင်ၤထူလီၤ ခ်မ 

ပင်ယွၤဧၢ,%ယိးတဘု်ႈ 
ဘငဋ်ယ၁ၤးလၢဂလ်္လာ်အမူ. 

မံၤ1ဝ့်အိဂ်လ1လံဂ်အမူ, 
တၢ်ဒခံဖး8 ၆ ယကပူ1, 
ပယကမူသီၤထူလီၤယိဒ်, 

လၢလ်ိဒ်ရခ်လၢမူမိ 8၁, 

ပၢ်သွၤဇ,ထူးထိဉ်ယဝံၤ, 
ကွဲးကးလၢလင်ံာ်မူခဲ အံ. 

၂၅၈ 



- ပ 

နၢ်ဟူလိတၢ်လႆ, ဂူ့ 

၀ၢ်ကလုဒ်ပနၢ်ဟူဘဂ{်ႈ 
မၢပနုဂ်ပၢဒ်၁၅ဂ်ပှဂ်, 
ပနၢ်ဟူလဲ၀ၢ်ကထါ း 
မၢပနုၢ၀ၢ် အိၤရၤရ 1. 

ဒု ဖိဘိဉ်လခံးကျွ 

မၢကပီၤနူဒ်လ1အ၁ႈ. 

ပၤအိဉ်လၢတာ်ခံးကျါင္စ့် 
မၤကပဝိၤအ၁းတက်. 

ဘ့်ိၤီၤဒူ၆ဝါ၁း၇ၤ, 
ုဒ််း ဆည ထ 
တၢ်လၢအဝဲဲ်အဘိဉ်အံ1, 
့ၤဝါ လၤကပီ1စီဆှံ. 
တန်္ခ််မ1အါထီဉ်တစဲ၈, 
တသါမ3အါထိဉ်တဓဲဒိ့ 

ထိ်ခိဖိတ်ၢဒုကိးဂၢ 

အုဉ်ကၠၤမိက္ခၤအိၤကဓၢ်း 



ယ္ဂံးအံကလုဒ်. ၂၈၀.၂၀၁ 

ယ္ဂၤကလုဒိ. ဂ. ပြ 

ကစၢ်ယွၤကလုဒ်ကထါး 
ဘဉ်ယ၁:အံၤ8ဉ်တံၢ၁း. 
စၢ်ယွ္ငၤကလုဒ်ကထါနဲဉ်ႈ 
ပဆဲဉ်မီးယဲဒိကလဲဒိ. 

ခိယနူ1ယနၢ်ကပၢ်, 

ယဆိမိဉ်၃့တခႆံ[1ကျၢ1) 
ဋိယနၢ်ပ်ယာ့ဉ်ညါ, 
ယဆိဗိဗတာ 

မၢယဓဲဒ်ကပဗီၤ၈ဇ-; 

မၢ် ခ့ာၤဗ8ဉထိဉ်၁ဂ၆, 
မၢ1ဃ၁းတပီၤစ့် 
မၢယကူဉ်ဘဉ်အါ တက်. 

ယ္ဂ1ကလုပ်ပိၤ. ဂု. ၂ 

ယွၤကလုဒ်မ့ဒ်အပိုၤလိ1, 
ယွကထါဗ့ဒ်အပှိၤလိၤ. 



၂:၈.၂- 

၆ရလလလမလူအလအလအလအလ ဂၤ 

လံ်5၁#ဒႆဉ်. 

စ မၤက့ၤဝဲပဒူဉ်အိ, 

၂၈၀ ၂ 

မၤက့ၤဝဲပ၁းအပီး 

ပဒူဉ်အၢမၤ ဟးဂူ`်၃, 

ပ၁:5ီမၤဟးဂိၢ့. 

ပဒူ်အဝ့ၤမၤကူၤင့, 

ခးခ၀၁ါ မႈက 

ပှၤအအာအဓိတဖဉ်, 
မၤက္ခၤဝဲအဝ့ၤအဝါ.. 

ယ္ဂၤကလုဒ်ကျၢ1. ဂ့ 

ထံကတားဂီၤတိဉ် ခ်ဲ 

ကိၢ်ကဟားဝီၤတိဉ်ခ{ၤ. 

ယွၤကလုဒ်တဟးဂိံဝဲ, 
ယွကထါတဟား စ္စ. 

တ်8ဉ် မူဒိဉ်အိ်တဏဲႈ 

တၢ်ဉ်မူလိၤ အတက. 

ရဲအ အရ၉လလမဂလလအလမဂလအလဟာ 

နလို 

အေ 



၃၃၅ ပး အကလု?ိ- ၂၈၃ 

၄ ယှ ကာုဒ်ဆဲ ၆၆, | 

၂၀၃ 

ယွၤဏကထါ အံၤအိဉ်ကျာၤကဲ. 

တထံဉ်လၢ်လၢ်ကပဲၤပဲဲၤ, . 

တဘိလၢ်လၢ်ကပဲ႔ၤဝဲ. 

လႆာ်8ဆှံ. ဂ, 6. ဂျ 

လံခ်စီဆံအံၤလာလၢပဲဲၤပဲ1+- 
ဟဲလီၤလၢယ္ငၤအ၅ႈ 

ကဲတၢ်ကပီၤခုနဲ်ပတျှ, 
ဆူမူဒိ်တၢ်အခုဒ်. 

တၢ်ဂၤပနဒ်တဘူဉ်တိနံး 
ထီဘိကလိနဂ်ပ1, 

ဓ့မ့်တၢင်ဝ့်တင်တိလံဒ် အံၤ, 
ကဆွ၇ပ္ပၤဖဲအဘငိ်. 

့ၤလ7ပဖးကိားနံၤ ကိးနၤ; 
ဒ ဥကဗိာ် ထိတ. 



ပျု ၂၀ လႆာ်၁:ဝိ်. ၃ 

ကမၤစီဆုံပ၁း၁တၢ, 

ခုးက့ၤပၤဆူမှခိဂ်. 

ဂင လႆ58ဆုး ၈, ၆: န့ 

၁ လ်ာ်စိဆံအံၤယဆဲဉ် 8်မႈ, 
ဟဲလိၤလၢယ္ငၤအဂုံ, 

ဟဲဒုးကဗီၤယဒူဉယ၁;; 
၃းဆိ်ထီဉ်တာ်၁ဧခုံ. 

+ တၢစ်လၢအမၢယပဟးရဲးတွံခ်, 

ယ္ဟဟးကတ်န္ဒုချု, 

တၢ်လၢအဝံးပဒ်တင်တဗံ1; 

ကဲလၢ1ယတၢ်တန့ၤ. 

ခု ဘဂ်ဝျှံၤပဲလဲဉ်,ရဒ်လၢ်ဖဲလဲဉ်ႈ 

ခူးနဲ့အဲလိၢတဉ်မႈ, 
တၢ်လ့ပစီအလိဒ်အတျျ» 

တဒုးလဲၤခူဒ်ပၤဘဉ်ၤး 



တဒီကံတိၤ`ကညး. 1၀၅ 
(အ အာလာ လာ 

၄ှ ကစ၈ၢ်ယွၤဇၢးယနဂ်လံခ် အံၤ, - 

၂၀၅ 

ၿဘဂ်နဘျုးဝိဉ်၆ိ{်, 
့ၤလ1ယတွဒ်ယဲတုၤယႆ, 

ဒိနဆိကမိာ်ထီဘိ. 

- -  တင်ကင်ၤကညး. 

`ပဘဉ်နိယ္ဂၤ. ဂု. "လး. 

၁ + နာ်ကူၤယ္င္စ*458'ဗုၢဲၢဇား 
'ခုတကွဒ်ိ8ပၤလၢ ပျၤ. 

ဒုတတွဒ်ိပှၤအိဂ်ဘှး, 
ူ်က့ၤနဒ်က့ၤလၢစၢ်ယွၤ. 

ကစၢ်ယ္ငွၢပ္ပၤ့်၁ဓဲ, 

တၢ်ဒံ့ၢ်တိး က 
မြူ ၁၁ 
ဘူးထိဉ်ဲလၢရဒ်ာခီ, 
ဥ 

~ 



၂ ဂ် ငာ် ၁းဝႆ်. ၃ခဂ 
လလမ အလလဂလလဂ. 

၃  ပှ1၁မဲထူ၁မဲယွၤ; 

ယွၤတ့ဉ်ီၤအတာ်ခဲးတး. 
ယွၤမၤလိဒ်ပတၢ်ယၢၤပ၁ၤ , 

၀တတိာ်ယွၤကလုဒ်လၢ1. 

နံ်ဟူယွၤကလုဒ်ကဇါ 
ဘူဉ်က္ခၤဘါက့ၤကစၢ်ယွ1. 
ကန်ယ္ငၤကလုဒ်ရဒ်ကျ1ၢ1, 
ဘါထီိဉ်ယွၤဆုး၁မိ{ပၢၤ. 

မြ ပၢ်ယွၤစ1,၁းကညီ႔ပ့ၤ, 

ဟ့်ပဒူဉ့်းႈပ၁:ဝါ. 
ပ်ယွၤဇၢ,အံးထိဉဂ်ကွဒ်လီး+. 

ဟ့််ပဒူ််ပိၤပ၁:တိ. 

စာ့ 

၂၆ ဝှၤတနင်တၢ်. ဂ. မၤဖါဘ္ရဉ်. 

၁ ပု1တဘါယ္ငွၤတဖဉ်ဇ1, 
တန္ရအ၁းတစ်ါ်လၢၤ. 



၃၃၉ တၢ် ကတိၤကညး. 

ပၤ၁မဲထူ၁မဲယွၢ1; 

ဒခံတဂူ1ဘ{်ဒီးလရဒ်. 

၂ တုၢိဉ်မိြုကလ္ဂခ်ကဲၤ, 

ယွကတဲလီၤ၁ပှၢ်တဲၤ. 
ပၤလၢအတါ ထူဘါယွ1ႈ 

ယွၤထံဉ်ယ္ဝၤ၁:ခု8{မႈ. 

ပၤတဘါ ထူတဘါ) သွး 

ယွၤထံဉ်ယွၤစဉ်က္စံဒ်အ၁ၤး. 
၁မဲယွၤတဝူၤဗိဉ်ခ္ဂါ, 
၁ဓဲယွၤလံၤလၢရဒ်. 

ပ[တဘါယွၤအ၁:၃့ႈ 

ိၤလၢရဒ်ယ္ငၤတတွဒ်က့ၤ. 
ပၤတဘါယ္မၤအ၁းကိ, 
လိၤလၢရဒ်ယ္မၤတက္စဒၢ်ညီ. 

၂ဂ 



၂ဂဇု.၂ဂဂဲ လီ်၁းဝႆ်. ဒန 
၂ 

၂၈ရ ကနဉ်ယ္ဂၤကလု?်. ဂ. ီၤပးလစ, 

၁ ကနင်ယွၤကလုဒ်ကထါ, 

ဆိမိဉ်ထံဘ)ကစၢ်ယ္ငွၤ. 
ပနုၢ်ဟူယွၤကလုဂဒ်အံ (} 
ွိန္စပနု်သိမိ်င္စ််ထံ. 

တဉ်အံၤဘါဘဉ်ပ်ယ္ငႈ;, 
ပညဉ်ဆါပ၁း:တဆ). 
တခိ၆်အံၤဘါဘဉ်ယွ1လံ} 
၈ဥ၀ပံးထဒံး 

ခု ကစ၈ၢ်ယ္ငၤတုၤဘိဂ်ကၤပၤ, 

၂ဓဂ 

ကလုံကထါရှဒ်8ဉ်မႈ. 
ဒူ၆မဒ်ဘင်ပ၁းမ့ဒ်တိႈ, 
ာထၱဉ်ဘးလၢယ္ပၤဘိဉ်လိၤ 

ဒိကနဉ်, 9.ဂ. ရီၤကွၢ်လၢ်း 

ကၢ်အဂုဂ်ခံကျိၤ. 

ကျှအက်ျ်ခံဘိ+, 



ငြ 

တၢ်ကတိၤကညး. 

ဆိပိဉ် ကွဒ်တဲဒ်တဲဒ်85်83. 
တၢ်ပိဝ်နးလၢရုဒ်, 

၃ု၃ညါဝ့ၤမႈ, 
လဲနတ်ဒုဒိဗုနံ်င္ဟ 

တၢ်ရုဒ် အိဉ်လၢမူ, 
ခဲအံၤ၃ုနုၢ်ဟူ, 

ဒဗိကနဉ်လဲၤကၤ ဂြုးပြုး. 
့််တ၆ိကနဉ်, 
မ််တလဲၤက့ၤဘဂ်, 

ကိးမမးတၢ်၁၆{်တိးပၤ, 
့ၢ်ူၢ်ယ္ငၤတဖဂ်, 
ေပ်ယူးတပ, 
တၢ်ခံ8ဉ်ကီးတဝျီ ဘ, 

ပ န 

ခ်ယ္ဝၤိဂ်ပိိၤပၤ, 
နြ် မကြ 

၂၈၈ 



~ 

လိာ် ၁:ဝိိ်. { 

အပဲ်ပိတဖဉ်း 

အဘိ်ဖိတ၉ဉ်ႈ 
၃ဘူဉ်ခုအါထိဉ်ကူၤယ္င(. 

အပှဲ််ဖိဝ္ဖ််ဇာ့ 
အဘိဉ်ဖိ၁့်7, 
၃ဘူ{်ာဘါကူၤယွၤအံ႔နၤ. 

ဘူ{်လၢ၃၃၃ဉကံၢ်, 
ခါသလၢဒူညးည 

မႈခ်န််ယွၤ~ိဂ်ပိၤဝဲ. 

ထဉတၢကျုပ္ခုတ္င 

ကွၢတၢ် ဖျပ် ်ယွၢ 

မၤက္ခၤခိကဘဂဉ်အ၁ 

ပင့ၢ်မၤခူဒူဉ်, 

ပမ့်မၤအိဂ်ဗျါ, 

၃ညၢညါ ည) 

၃၄4 
လအ အ အလလ အအအ အ အလ်အလအာလအလအလ.အၤလအလအလ အရ ၄၁ 

ဓၤဘဉ်ယ္ဂၤအ၀ၤ. .ဂ. ခိၤကွ် လၢ့် 



၃၄၃ တၢ်ကတိၤကညး ၂၉၀ 
အာအာ. အရာလေး လာလာလာ. 

၆ ဥတံဒ်»းကလျာ့ 

၁နူ၁းကလၤႈ 
မၤဒူဉ်၁းတိတိတြၢ်တြၢ်. 

1၉၀ ၁ဧမုဂ်ဒီဆွ. 5.၇.- - ဒီ1အဌဤဏၢ်. 

၁ ၁ု၇့ၢ်မၤခူဒူဉ်, 
ဒုဝ့်မၤခူလံဒ်; 

၁:ရှ််ဝိဆႆကဟးကွါဒ်. 

၁းရဂဒ်စိမ္စ််တး, 
၁:ရှ််ဆံဝ့််ဟ 

တၢ်တအံးဒုက္စၢ်ခုဘ{်- 

တၢ်မ့်တအံဧ၃, ဇြ) 

တၢ်မ့်တကွ?်၃, 

၃ခဲးဘးအါထ်ဉ်လှဒ်လှဒ်. 

၄ ၃ဒခဲးဘးမ့ဂ်အါ, 

ဒုကမဂ် မ့ၢ်နး, 
ရ်ဝ့််အူ၃ဘပျဲးတဉ်. 



၂၉၁ လႆာ်၁:ဝႆ်း ၃၄၄ 
အ၆အရရီရ၃လလလလလလလလလလာအလလ%ာ ဂ အမဂလော 

၅ တိာဒ်၃၁းကှးကၠှား, 
ပံး၃၁းကၠှးကၠႈ 

မၤတုၤအဘဉ်ယွၤအ၁ႈ+, 

ဥ မၤမ့ၢ်ဘဉ်ယွၤ၁:ႈ 

လဲၢမှ့်ဘ်ယ္ယယ့ 
ရဒ့်််အူကပှဲးဒီးပၤ.. 

၂၉၁. ခ်တ၁:ႈဝ့ၤ~ိုဉ်ယ္ဂၤ.. ၇. ၆8ၤက္ဂၢ်လၢ်ၤ 

၁ ခ၀တ၁းပုၤနိ်ယ္ငႈ္က 
ယွၤဟ့်ပဒူာ် ဖး၁းဖ:. 
ခ်၃ုတ၁းပ့ၤခိဂ် ဒီး. 
ဟ့််ဒူဉ်ကပီၤ၁:ကပီၤ. 

၂ ခိပကတာ်နှ်တာ်ဒီး, 
- --  တုဉ်လိၤဝဲဒီးတၢင်အတိ, 

မ်ဒ်နှ်ျှံ;းယွၤန့ဉ်ဒီး. 

၁းဝူၤနိ်ယ္မၤတ္ဝူၤလိီၤ 



၃၄၉ 

၉ 
ာ 

၂၉၂ 

တၢ်ကတိၤကညႈး, ၂၉). 

၁ဉ်နိ်ယ္ဂၤ, ဂ့ စီဒက္ဂၢဲလၢ် ရ့ 

ပမ့ၢ်လဲၤစ္စဒ်မ််လဲၤဟၤး, 
၃ုတ၁ၤပၤန််ယ္စၤ. 

မ်ိကန္ဦ်ဘီ်ကန် အိ, 
စ္စကညးလၢယ္ပႈၤန္ရဉ်လီ႔. 

ယွၤဝ့်တတ့်လိၤပ္ပၤ ဒ 

ပန့အိဂ်ဓာခဘဂဉ်လိၤ. 
ဝန် ဂ်န အိး, 
ဝံးထိဉ်ပတြၢၤထီဉ်ယွၤလိၤ. 

ၢစ္က်အိဂ်မဒ်တန္ဇၢ်အိဉ့် 
ဝ့်ဝၢ်ယွၤ၁းခဂ်ဲလီၤ. 

အကုာ်ဝ့ၢ်မႈခ်န္ရ်8:, 
ဝံးထိဉ်ပတြဂၤထိဉ် ယူၤလိၤ. 

၃ုတကဓမဉ်ယ္ဂၤဘကဲဲ,ဂ. 51 တ္ဂံလဒီ့ 

တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတျှနူဉ်, 
လဲး၃ဘကမဉ်တငူ႔. 



7၉ းလံာ်ဒးဝိိ. ၃၄၆ 

မ္ပ 

ဇ်လဲၤ1ကမင်ယ္ငၤအက္ဂံႈ 
ရခ်ဝ့်အူပၤတဖျဲးဲ. 

မ်ခ်န္ဂ််ယၤယၤပှၤပ1, 
ဆိကမိ်၀၃ူ်ပ၁း. 
ဗ်ဒ်န်ပဝဲဧဉ် အံၤ, 
ဘါယွၤ၃ုတတုဂ်ရဒ်နံၤ. 

အၢဉ်လီၤတ့ၢ် ယၤ. ဂျ 8ၤက္တၢ်လၢ်. 

ပဒဲအံၤပတ်ငီးဘး. 
ပမၤလျဲးသီၤတဒဘဉ်. 
ထ္ပၤမ့ၢ်တမႈပျဲးပ့ၤဒိး, 
ပကတူဂဒ်ဘဉ်ပဗဲသိၤ. 

ဒိကာ ဘား, 

အဂလီၤအီလီၤ မ အ 
မြာ 3၇၁၄ ဒြ ၂ 
အၢဉ်လိၤအီသီၤတ္ခ််ယ္ငၤလိ 



- ၃၄ တၢ်ကကိၤကညႈ. ၂၉၄ 

၃ ၀ပ်အခင်း ိလ်ၤန္ဦ်ႈ 

၃ုတပဒ်နံ1ဒီတင့ၤ. 
နၢါဟူတးတတိဒ်ခါနဉ့် 
အဂ် လီၤ အီလီၤတှ်ချွချှ. 

ပဝ့ၢ်ပဒ်3ီမ့ၢ်ပဒ်နုံၤ 
တၢ်ခံဟဲလၢပတိ်ခံ. 
ဝ့ၢ်််န္ဂဉ်ဆိမိ၆ဠ တကၠ, 
အၢ်ီၤ~အဘီလီၤယ္ငၤဇ္ဖၢ်ျှ. 

ခ်ယ္ကၤကအိဉ်ပိၤပှၤ. ဂ. မိးက္ဂၢ်လၢ်. 

ဒ်ယ္ငၤကဘိဉ်ပိၤက့ၤပၤ, 
မၤ5်ကဘဉ်ယၤအ၁:း. 

ခ် ယ္ငႈကအိဂ်ပိိၤပၤဒီး, 

မၤခ်ကဘဉ်အ၀းသံၤ. 

ကစၢ်ယ္ဗၤအဘဂင်ဆဲဉ်8:, 
၃ုဆိပိဉ်ခ်တၢ်အိဉ်ိး:. 



၂၉၆၂၅ လံ5်၁းဝႆ်, ၃၄၈ 

၄ ပကိဉ်ပကင်ဒီး. - 

၂၆ 

ပမံထီၤပစိပိ်ထိဉ်. 

ခ်ိပကူဉ်ပအိဉ်ပဘအိး 
ယွၤဆဲဉ်8းတၢ်ပုကူဉ် အီၤ. 

(မမအေး အေ 

ဟိ်က္ဂံယ္ဂၤ. ဂ, ခ္တီၤက္ဂၢါ လၢ. 

ခနဖြိးအလဲၤတင်တငဝူ့ 
ပတိဉ်ကွံပပဒ်ိးနဉ့် 
ခပမိနကအိင{် နူဂ်ပၤ1, 

ပဟိဉ်ကွံအီၤအမိးမႈ. 

ခတၢ်ရဒ်ပကန့််ဘဉ်း 
တိာ်ကွံထိ{်ကၤပပၢ်ယွၤ. 
ခ်ကန္ဝ်တၢ်ရဒ်လၢမူ, 

ဟိဉ်ကွံကဝၢ်ယ္ငၤကြုးကြူး, 

ပမ့်ဟိဉ်ကတွံကစၢဒ်ယွၤ, 
ဆူတၢ်ရုဒ်ယ္ငၤဒူးလဲၤပှ1, 



၃၄၉ တၢ် ဂ်ာတိၤကဉ်၀း: ဂါ ဂြ 

အကုဒ်မှ့်မႈခ်န္ရဉ်ိး, 

၂၉၆ 

ပုဒ်ဆီဉ်ဟိဉ်ကံတကၠဒ်လိ1. 

ဗိယ္ဂၤကဲျကမ8. ဂူး ရက္ကၢ်လဒ်း 

ပလဲၤလၢယ္ငၤအကျျဒိး 
လဲၤပဝဲမှ်မှ်နိနၢ.. 
၆း၃ုတီစာန်အင် လံ 
၃တတွဒ်က့ၤပငိဂ?်ခံ. 

ခ ိ ဗာဘဝသနႈ 

ကွၢ်၁တွ္ဗၢၤခံဂူ ဂၤတဝ့ၢ: 

ကွဒ်ိၤကဝၢ်ပီ််ထႆး) 
ခံးပိးပဒုတလိၤပႆ. 

ဝိဒ်ကျှကဝီဒီတကၢ်, 
ဖိဒ်းလုတိးဝျု(တ၇့ၤ. 
ပဝ့ၢ်မၤတိးလုတိးဝျၤႈ 

ာိးမႈပကလိၤစံၤဆုရဒ်း 



ပြ ငာ် ၁ ဝိ. ၃9၀ 

င 
/ 

တၢ်လၢရဒ်အံၤပီ်8်မႈ, 
င 

ယၤယၤပှ1ပၤပင်္လၢဒ်၁:. 
ပမ့််တပငၱၢ်ပ၁:, 
ပငဝိၤဘဉ်ပတချှုး၁ါ, 

၁၇့ၤနိင်ယ္ဟ္ကၤတင့. 0. ~ ဗီၤက္ဂၢ်လၢ်ၢ. 

ပငဉ်မံဝ့ၤအိ{့်ၤႈ 
၁းဗ္စၤနီ်တ္ဇံခ်ယ္ငတဂ့း, 
ယွၤတ၁:းဗ့ၤနိ် ဘဉ်ပှၤ 
တပူၤလၢ်လၢ်က္ပ်ခဉ် ပှၤ. 

ယွၤဓ့ၢ်၁:၇့ၤနီဉ်ပၤဒိး, 

တကိဒ်ခါပက္ဟဟးဂီၤ, 
ယွၤဝ့်တ၁:ပ့ၤနိ််ပၤ, 
တငိဒ်ဏိၢန်ဆိကမိ်ဘါ . 

့်တ၁းဂ့ၤနာ် ပၤ8:, 
းပ့ၤနိဉ်အီၤတဂ္မၤလိၤႈ 



ဋ္ဌ ဉာ ဗ ၃၅၁ တၢ်တတိၤကညး. ၂၉၈ 
အရာရာ လရ မာလာလ လာလီ ဂလ- 

ခိ႕ကဝိပ်ထိဉထၱဘိဝီး. 
ဒူ မ်ံသးညီအါာအိၤ, 

၂၉ဂ မယ္ဂၤတၢ်အဲ်3း. ဂြ ခိ+က္ဂၢလၢ်. 

၁ ပဘဉ်ယိ{်ပဝီၤတလၤ, 

ပဒိးဒီးထဆ့ကူဒီးယဉ်, 
5ပပိးဆုကူယဉ်၆း, 
ိးထိဉ်က္ခၤ သ 

4 ၈ၢ်ယ္ပၤအတာ်ဆဲဉ်8:83:, 

ိလၢ1ပင်ၤထီဘိလီၤ. 
ယွၤဆဲဉ် 8၇ တမၤဒီး, 

ခ်ိပအိဉ်ထဆ့မိးသိၤ. 

၃ ဗ်ဒ်န္ရ်ပစဲဒင် အံ1, 

တၱၢ်ဘဉ်ပ၁းဘုၤပဒံ. 
မ့်ိ1ပ၁းတုၤပဒံ, 
ထၢယ္မွႈမဲခ်ညါကမီဆုံး 



) ၉၉.၃၀ဝဲ လႆာ်၁:ဝိ်း ငြီး 

ပ ၉၉ ပၤဒုးနံၤဒီ. ဂံ ွဒကွါလဒ်း 

၁ ပ္ဂၤတနှီၤနီၤဝံးဲဒဉ်ႈ 
ဆူညါ၁ါကနံ်က္ခၤယွၤ. 
့်အကလုဒ်၁တးဒီး, 
ရ် ကီၤသံဂ်နုံၤတိ်ဲသိၤ. 

2 ခ်ကငံၤဘဉ်ဆူရဒ်ဒီး, 

ရဉ်ကိၤလံၢဒ်လွဲကညးအီၤ. 
5်အတ်ကတိၤိႈန္ဦ်ႈ 

တချုံးနုခ်ကၤရဒ်8ဂ်စ္မ. 

၃ ရ်3ဉတုၤအကိးဘိ ိၤိ 

ဆုညါအိ{်`လိဉ်စီသိစ်, 
ဗ်8န်ပံဝဲဧဉ် အံၤ; 
ဒုတဒုးဗိတဒုးခုံ 

၃၇၀၀ လၢင်ဓဉိတဂၢ်. ဂး ဒကလ. 

၁ တၢ်လထၢလာဒ်ခိဉ်တဖဉ် အံၤ, 
ဓတဂၢၢ်တကျှာၤနီတခံ1; 



၃၅၃ တၢ်ကတိၤကညး: စ ၃၀၀ 

နခဲအံၤဟာါမင်ခဲအံၤ. 

ဒိးဝ့ဒီးထူဒီးစ118 
ကယဲၢ်တၢဒ်အိဉ်လၢတိဂ် 8၆ 
ပန္ရ်ဘဂ်တအိဉ်လီၤ81. 

ခု ကယဲၢ်တၢဒ်လာၢတၱဠ8 အံၤ 
မိာ်နပ၁းကိးအမံၤ, 
ဝ်န်ဘင်န်မိဉ်န္ဂၢ်ခီး. 

နှဘင်န် ၁ကၠတိးမံ1, 

ဗံခူ၆တမ်ံငးတ္ကာမံ့ 
ခခဉ်တဒ်နူ်တုၤပဒံ. 

တိ်၆အတၢ်ဆဲဉ် တင, 
ဆဲ လာရူမိ၆အတင်နူ်. 
၂၃ 

ဃ 

~. 

ဏ 



လ်ံ်၁းဝႆ်. 

၁န့ၤ. 9. 
တၢ်တီတိးဝံၤဒဲး, 

ယ္နဉ်ှူးမၤနာၤဲ, 

တၢ်ီဉ်နးကိးမံၤ, 
လ် မျှးမၤစဉ်လံ. 
ခ်ပကတုၤမူ;, 

ခိပကအိဉ်ရာ်, 
၁နၤဥညဋ္ညန္ည 
ဘါကညးကြုးကျြး:- 
ဗ်မႈဒိနဲ8း, 

၁းကညီ႔ဝဲလိ1, 

တုၤ၁းကညိၤဝဲ့ 
လရုဒ်ဘိဉ်ဖဲလဲ်. 

တၢ်ဖီဉ်နးတိးမံ1, 
{ ပူၤပျဲး လံပဗၤလံ, 

မၤ၁၈းခ်န္ရ်ီး, 

ဘိင်ယုဉ်ှူ 
ငျး 
မဂ် 

၅၄ 

ရွိလ? 



၃၅8 တၢ်တတိၤကညး. ၃၀၂ .၃၀၃ 

၃၀၂ ပန္ရဒါတၢ်. ၇. ခီၤက္ဂၢ်လၢ်.. 
၁ ကယဲၢ်ပန္ရၢ််ဘဉ်တဒ်နူ့် 

ဘင်တဲ်န့ 
၃ုတငစံးပတၢ်တဝ့ၤ, 
ဝှ်ယွတၢ်ဆိမိ၆တကၢ်. 

ာ - ပထံဉ်တဒ်ကလဲၢ်အဘိ်, 
လထဲၢ်အအိဂ်, 

အိဉ်ဒဉ်တၢ်ခုတဆသိမိ၆်,. 
ဆိမိ်ခဲလၢဒ်ယွၤဒုးဘိဂ်. 

၃ ပမ္စၢ်န်ဘ{်ဝ့ဒ်အိဉ်ဘ{ဉ်, 
မ်အိဉ်တဉ်, 

ံးထိဉ်ပတြၢၤကဝဒ်ယွ1, 
ဘါထိဉဂ်ယွၤအိ်လၢပ၁:.. 

၃၀၃ ခုတခုဂ်လိၤ ၁?. ဂု. 51ကျွ် လၢ့် 

၁ ပလဲၤလၢထံလဲၤလၢ၆ိ, 

လဲၤလာိ). 



၃၀၄ လ်ာ်၁းဝီိ. ၃၉6 

ဒိစ္စပမံပအိဂံ၀ဆိး, 
မိးကူဒ်ထိဉ်ယွၤမံၢထီဘိ. 

၂ ၀၁အံၤနင်လိီၤတင့ၤ 
~&ိ႔တဂ့ၤ; 

ပမၢမူတဝျှါ် တ့, 

ဝ့်ယွၤခုးမူဒီးမူ၁. 

၃ ဗ်ခ်န္က်၃ုဝဲဝ့ဇ7, 
ဝဲ» 

ဘါထိဉ်ယွၤတုၤပ၁းလာ်, 
မ်ယွ္ဝႈကဟ့ဉ်ပ၁းကၢ+. 

(အမီ 

ဒု္ဝှ ဖးဆိ၆ိးယ္ဂၤ. ဂ. ခီၤကျွၢ်လၢ်. 

၁ တၢ်လၢကစဒ်ထူစၢ်ယွ1, 

မတၤကဖးခဆိတဂၤ. 
တၢ်ဂီၤဓ့််ဘါကဖးခ၆ိ, 

~တာ်ဂီၤမ့််လၢယ္စၤတိ်မဉ်. 



၃39ဂ 

5 

င္လ 

တၢ်ကတိၤကညး. 
အီလာ လလလ 

၂ ၁ရဲ၁ခ:ဒီးရှင်), 

ကာယဲဒ်တဒ်နံ)တၢစ်ရပ်၈ါ , 
့်၁ါကဖးဆိဒီးယွ1, 
အဝဲနူ်တဂိဒ်တၢ်ဘဂ်, 

ကယဲဒ်တၢ်အိဂ်လာတိဉ်ခဉ် 

ဒီးယွၤနူ်၃ုတဖး၁၆့ 

ယွၤန့်ာအဆိတအ်ဂ်ဘဂ်, 

လၢ် ဖိဇာၢႈဆိမိ် ကွ်ကွၢ်. 

ကလဲဂ်တာ်ဘိဂ် ခဲလာဒ်3း; 
့ၢ်ယွၤမၤကဲထီဉ်ဝဲလိ: 

အကုဒ်ဝှၢ်မႈခ်န္ရ်း, 
ဘါထဲယွၤတဂၤဝဒိၤလီၤ. 

ဘဉ်မဇူၤ၃ကဒႆလဲဉ်. ဂူ. 

ပၤတာ်ခဲးဘဲးဖိဝ္စ်၉ၢ 
ယွှၤ၃၀ိဝိတ္ခံဗဒုအန့် 



လံ်၁:ဝိ်. 

ဝံးဝဲဧဉ်ယတ့့ၤ၃, 

ယအံး၁ုရုာ်,ကွဒ်၃၃ုဉ်, 

ဘဉ်မနုး၃ုဒူညၤလဲို့ 
ဒူဆကၱဒုဒစးကျှာလြး 

ဒီးကဓၢ်ယ္န် ရှူးတဂၤ, 
လၢ၃88းခံအ၁:ႈ 
ဝွၤ၃လၢအဉ္ဂ်အထဏီ, 
ပ္ဘၤဘဉ်ဆဉ်တန္ရဂ်၁၃ခံး, 

ဏိးထိ{ဉ်၃ု3းဒံကွ်ဲ, 
၃ဆ?ခံခု၁းဘ{်လဲ{်. 

မၤကဒီး၁:ရုဂ်စီဆုံ, 
ထုး၃ုလၢတာ်ဆဲဉ်တၢ်တွီ, 
ထိဉ်ဲၤခုအါပူ1အါ ဘိ, 
မၢ၃ုဗုတၢ်ရဒ်အသိ?်, 

ခံကွဒ်၃၀၇ၢ်ကီးစံးဝဲ့ 
ဒုဆ?ဒံ၃၁းဘဉ်လဲ{ဉ်. 



မွု တၢ်ကဘိၤကညး. ၃၀၆ 
လာလာမလာလာ အလာလာ လအ မာ 

၄ ၀ိဒီး၆~ိး၁းစိဆုံ, 
ဘဒဉ်အ၁းလ+၃မူခံး, 

ဒုမ်ိၤဘင်ဆူလရဒ်, 
လ့ၤတက့ၤတဘဂ်အ၀း 
ခ်န္က ဒဘ 
္ဝး5၆ဘဘံလဲ 

ကနဉ်ခဲအ်ၤ. 6.၄. မျ 

ပၤတၢ်ခဲးဘးဖိ၀ၢ, 

နံ၁း:အၢန့်+ 
ဘဉ်ညိက္ဂံဒ်၁ပၢ်တၢဒ်, 

ဝှဲလ11တဝ့ၤ, 
ယွၤကိးနၤလံႈ 

န ၁စရူဦီး 

ပၤတၢ်ခဲးဘးဖိ၀၇, 
ခိး၁စခဲအံ#. 



၃၀၀ လံာ်၁:ဝႆဉ်. 

၂ ဝှၤတၢ်ခံးဘးဖိဇာ, 

တၢ်ဆဲ် တၢ်က္ဇံး 

ဘိ်ဆူလၢဟူနၤ၁၇, 
ဒုတညိက္စံဒ်, 
ခုဆဒၢ်ဠူး 

လိၢဘဠ်ဆူခင့် 
ပၤတၢ်ခံးဘးိဇၢ 

ဘါယ္ငွၤခဲအံၤ. 

၃၀ဂု ပှၤဟားဗိုး၆. ဂ.၆. 

၁ ပ္ဂၤဟးဖ်ျီးဧၢ္ဟဲက္ခၤတက့ၢ်, 

တၢ်ဆဲဉ် ကိးက့ၤနၤလံ; 
ခ်ပၤတဝှၤဟးသၢၤတဝ့း, 

ခုက္ခၢနဟ်ဂီၤထံး. 
၂ ပုၤဟားဖျိးစႈဟဲက္ခၤတဲကူၤ. 

ဝ့်ယ့် မှူးကိးက္ခၤနၢ, 
ဒိႈ၁းစီဆွဝံးနၤတဲကူၤ, 

ဒီးဘူဉ်ကျၤဘါတူၤ ယ္ဇၤ. 

၃6၀ 



၃၆၁ တၢ်ကတိၤကညႈး. ၃၀၀၈ 

၇ ပ္ဂးမားဖ်ျစတဲက့ၤခဲ့အံ1, 
ဝှဲခဉ်ကဝိဒ်တင့1; 

ဂ္န်ူၤတၢ်ားကညိၤအခုံ1, 
နဂူၤလရဒ်ာ၇့. 

(အမမ = = 

၃၀၈ ကနဉ်ခဲအံၤ., ဂ,6, ဗ 
၁ `ဒီဝုဒ်ဲၢ်ဇဂ.ကနဉ် ခဲ အံၤ 

ဂဲဲဒဉ်ကလိဒ်တင့1; 
နံဝျဲခံးယံခ်န၁းခံးခံႈ, 

ခံနဂှဲခံးမၤတင့. 

၂ ဒီဝုဒ်ဝဲ စ, စုန္က်နကျျ့ 
ရငမ, 

ခဲဂီၤနအိဉ် တထအိဉ်မႈလဲဉ်, 
ပ္ဝံးၿတဲတင့, 

၃ ဒ3ီဝုဒ်ဝဲ1ဇၢ,နဆ့ဉ်နၤန်, 
တချှုးနဟးခံးတ{် 



လဲ်၁းဝႆိ. 

နှ၁းအအ~ာညိတ္ဇံဒ်တက် 
မးဝူက္ခၤနဒ်က္နၤယ္ငၤ. 

၁းယဃဲဇၢ,ဗုတျှအအံ{ြ, 

ဂုဒ်လဲၤနူခ်တဒျှုးကးတႆဒ်, 
ပှၤဂုဒ်နူဒ်အါအါဘ{င်ဆဉ်ႈ 

ရၢ်ပူၤတွဲဒိဝုဒ်နုဒ်တဘဉ်, 
တြဲ႔ကးတံဒ်အ၁းဝံၤ8?, 
တအိးထိဉ်ကးနီတငိ. 

တုၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိ်ကလာဒ်ႈ 

ယွၤတ၁းကညိၤပၤလၢၢ, 
ပၤအၢဖိဓ္စဂ်ဝွဘင်ဆဉ်, 

ယွၤတတွဂဒ်အဓဲဒ်လၢၤဘဉ်ႈ 
စံးဆၢဝဲ,ပၤအဂၢဖ်ိ၀ၢ; 
ယတခ့််သါဘဉ်၃ုလၢၤ. 



တၢ်ကတိၤကညႈး. ၃၁၀ 

.၃ ပၤမ့်ံးဆ7 1၈ၢ၀ာ, 

၃၁၀ 

၈ၢအရှဲၢ်ပကဲဘ{်၁၇၆ႈ 
တၢ်8းဘျ1ပ၁ႈလၢထႆ, 
အိဉ်ကိဉ်အိစပံးအထႆ, 
၀ၢ်ကလုဒ်ပနဒ်ဟူ ဒီး, 
င္ခလိဝ်လၢပှၤစိဆံလီၤ. 

ဘဉ်ဆ်ဒီးယှဉ် ရှူးဝံးစ၇. 
ပၤတတိတဝိၤဘ{် ဇာ, 
ဒုတကဲယခ့ပပှၤ, 

ပယကလု?ဒ်တတိၢ်နူ်ဘဂ်, 
ဗ်ခ်န္ရ် ဟးဖးဒီးပၤ, 
လဲ1အိဉ်လ1ခုငၢလၢရဒ်. 

ဖၢယၢ်ပ၁း. ဂ. မာ့ 

ကလုဒ်5ိ်ထိဉ်လ"မှူခိ{နဉ်) 
ဝံးစဲ,ဗီပ၁်၃ု၁းတကၠ့်ႈ 



လဲ်၁:ဝိ်. ၃၆၄ 

႕ၤလၢတဒိကနဉ်တဖဉ့် 
တဗူးပျဲးဘဉ့်,ကလိဆူရဒ်. 

ပၤဒဲးဘးဖိ,8ဝုဒ်ဝဲနဇၢ; 

ထုးထီ{်န္ဝံၢနဘံါ ခဲလာဒ်; 
မၤကွၢ်တဘ်္ချ၁ပ်ပှဒ်နူ့် 
ဒးခိုးန၁းခဲအံၤတကၢ်. 

ဝ့်ယၢဒ်,ယဝ့ၤကနဉ်ခဲအံ1, 

လဂ် ၂ မ 

တဲသီၤကျၤလီၤယတဒ်ကမဉ်; 
ဒိးခ္ဟကညးအဘျုး၁ပၢ်. 

တယီဒ်တပီါယစဘဉ်ဆဉ်, 
ပယခစကလီတန္ဝ့ဂ််တၢ်ဘဂ်ႈ 
တၢ်၁းကညီၤကတာဒ်ဝဲတး, 

ကအိဉ်လိၤတဲဒခ်တပ်စံဉ်ညိဉ် စဉ် . 

တၢ်အဲဉ်တၢ်ကွံအံၤခိ၆၁ပှဒ်, 
ဒိးဝံ၁:ူ+ပၤကိးအဂၤ, 



၃၆၅ တၢ် ကတိၤကညႈး. 

မ်လၢအ၁းကညီး1ပၤခံး 

့ၤလၢ၀ဆဲဉ် အီၤတု1ပဒံ. 

ယ္ဌၤကိးပၤတကနဉ်. ဂ့ 

တိ် အဖိတဖဉ် 1, 

ယၤခုကစၢ်ကိး၃၁၇၆်. 
ယကိး၃ဒုကယိၤကီလံ, 
ကိးဘ{်ဆဉ်တကနဉ်ခံး. 

ယူဒ်5ၤယရဝ့္ဝနံ႔, 
ဒခုတယူဒ် ၁၀၇၃၃ုးခး. 

ယူဒ််ၤယဓုဒိတနံ1, 
ခုတယူဒ်ဆာနီတဂၤ. 

ပယကလုဒ်ယကထါ အံၤ 
၃ုပင့်် ဟးဆဲဲးကွံဒ်လံ, 
ယဒိဉ်က္ခၤဒိက္ခၤ၁ုဒီ# 
ခူတ၆8ကနဂ် ၃1. 

၃၁၁ 



၃၀၂ လႆ်၁:ဝႆ်. 

၄ ဖ်ခ်န္ရ််ယၤတဂၤဒီး, 
ထုၤ၃ဘဉ််တဒ်နးတပ်ဖိဉ်, 
ကနုံၤဘ{်၃ုတၢ်နးအံၤ, 
ပယကကဏဲိး၃ုတဒ်ဇျှံ ,.- 

၅ ၃ကတိးထိဉ်ယၤဘဉ{်ဆဉ်, 
ယတ8ိကနဉ်၁ခုဘ{်. 
၃ုကစုကၤယၤ၁ပဒ်း 

ဥုဘဉ်ထဉ်၃ုတထံဉ်ယၤ.. 
(င အဝ့ဒ်ခ်လဲဉ,၃၀ဲဧ၆) 

၃ုပခ္စ် ဟးဆွဲးကွံခ်ယၤ.. 
ယတာ်8်တ်5နူဉ်3း; 
ခုပင် ဟးဆှဲးတွံဒ်လိၤ. 

ကျမ ဒာ ဂျ 

တၢ်ကတၱၤအဒိအတဒ်. 

ချြ @ပံးအရုဂ်. ဂ. 

၁ ယဲမ့ၢ်စပံးအရုဂ်လိၤ, 
ယပၢ်ဝ့ၢ်ပၤပၢ1ၤ~အလိ်, 



တၢ်ကတိၤအ8ိအတဲ?် . ၃၁} 
လာမာ 

အဒ္ဝဒ&းယၤမ့််တ၁ဠ်း 
ပဲဒ်ီၤကွံဒ်တ္ခဂ်က္စံဒ်ဲဒဉ် . 
အဒခလၢအ၁၆်တဖဉ်း 
ပဲခ်8ကဆိီထိဉ်ဝဲခဉြ. 

း တၢ်လ7စပံးရၢ်အဒူ, 

ထွစဲအူးဒီးအထၱနနဉ်္က 
ဒဒ အတၢဒ်ထာ့တ၆်, 
ကဘဉ်ဝဲခ်က္ဇံဒ်လီၤအ၀ၤး. 
ခုဝ်တ_အိဉ်တဉ်ဒီးယၤ, 
နရတာ တတဉး 

ပၤတဆိင်ဲဒီးယၤအံ႔» 
ခ်် ဒလၢအမဒံ. 

တၢ်လၢအဒန္ဒ်တဖဉ်, 
ပထ37ဖိဉ်ပ၀်ဖိဉ်၀်, 

၀ဆိဉ်ကဲၤမ်် အူဖဉ် ဆါ, 
ကစၢ်ယ့ဉ် မှူးဝံးဝဲခင် , 



ၢ 

- လႆာ်းဝႆဉ်. 

ကဲခါယအထည် 
ကျန ပ်လၢအဆံ{်န္ရ်ႈ 
နူ်ကူၤ၃ုဝဲ၃် တက်. - 

ကျှနါပ်တု#တင်ဟးဂီၢ) 
ဝ့ၢ်အက်ျိၤင်္လၢ်လဲဒ်ဝဲလီၤ , 

ဝ့်အကျျိၤလၢ်လဲဂ်ဲ8ီး, 

ပၤထံဉ်ခင်ဝဲအါအါလိၤ. 

တ်လ? ၁ :ကၢ+တၢ်၁:8ိး, 
ကျတုၤအဝဲတျံနါ ဟိ. 

အက်ျိၤင်ၢ်၃ုးအံဉ်ဲ ဗီး, 
ပှၤထံဉ် နူဒ်၅ၤကိဒ်8ၤလီ1, 

ကျှဘုၤဝဲဒဉ်လၢလရဒ်, 
ပှၤကၤအဝဲအါခနိဒ်မး. 

ကျှတုၤလၢမူမိ ဂ်ိ, 

ပၤက္ခၤဝဲဘဉြးဖိၤလီၤ, 



၃၆၉ တင်းမာ ၃၁၄ 
အားလားလား အလလယလ%”လ%လလ၃လ၃ လလ 

ယင 
၁ 

ယံ 

်ာတလၢ+. ဂု. န 

တၢစ်လၢပ္ပၤတဂၤၢအံ!; စါ, 
8၈5၆၀ တကဗာၤ. 
တၢ်လၢပၢကဂၤတံၤဒိႈ, 

အဝိတိ်၆်တကယၤလီၤ. 

ဒိန် ဟါမင်က္ဗ်ဒ်တခု, 
ဘိဉ်ီၤတဲ်ခံဆံခ္ပံဒု. 
ဝန္ရ်တခုပဒါမင်ဇဲ, 

ခွဲဆံခွံဒု အိဉ်ီၤးကတဲာ်. 

ပင်ဝဲလၢတ်တဒၢ၆:, 
လဲၤ_ဗှကၠၤဝဲတဒုလိၤ. 
လၢတၢ်တဒၢပ်ပဒ်ဲ 

ဟါမၢ်တဒုလဲ(ဗုဝဲ. 

ထံဉ်က္ခၢၤဝဲ့အတံ မန္က 
`အခူဉ်ခုအ၁း ခုလိၤ. 

ကြ 



ငာ် ၁:ဝိိ်. 

ဟါမႈဲန်မဒထံဉ်ကၤဲ, 
အ၁:း~ခု8{ဉ်8ဉ်ကလဲဒ်. 

ဟိဉ၆အအိ၁်..- 

၃ုဝဲဒင်ယဝဲဲၢ်ယဘိ{်ႈ 
ဝ့်တိဉ်ခိဉ၆အအံ၁ဉလိ1.. 
ယဝှဲၢ်ဘိ်ခဲလၢဒ်တဖဉ့် 

မ့္ဟိ် အံၤအအံ၁်. 

ဆံ ၁၆ အံၤအဟိမ္နဒ်ဘျါ», 
တဝိဒ်တၢဒ်နတဗံၤဘဉ်.. 
တဂ်််တဒီဉ်ဘဂ်ဝဲဒီး; 

ပတ္ဇံခ်တ္ခ္ရာ်ချိုမၢ်အီၤလိၤ. 

၈ၢ်ဇၢ,ခ်န့ကလုဂ်ိး,. 

မၢယကဲအံာဠ်ထီတိ.. 
ကစၢ်ဇာ့8နကထါး 
မၢယပမၢဝူၤတ81ၤ1ပယ#. 



၃ဂ၁၈ တၢ်ကတိၤအဒိအတဲ၆.- ၃၁၆.၃၁ဂုး 

ပြ ဟိ်5ဉကပိ+. ဂု. ပြီ 

၁: ၃ဲဲဒ3၆ယဝျဲ)ယဘိဉ်, 
မဟိဠ်မိ ၆ အကပိၤလိ1. 
ကယဲဒ်ဇဲယရှဲၢ်ယဘိ်,. 
ဗ်ိဉ် ခိ် အံၤအကဗိၤ. 

၂၀ ၀ဂ်ဇံၢ,္ခခ်ခုကတလုပ်ဝိး; 
မ်ပကပီၤတကၠဒ်လိၤ. 
ဇာစဒ်ဇၢ. ဇိနကၱထါ 
ဖ်၀ကပီၤပၤကိးဂၤ. 

၃ အရဂှဲၢ်ဘိ်မၤတၢ်တိၢ်တဒ်;. 
မကာ ကာ 
အဂှဲၢ်တၢဒ်မၤတၢ်တိၢ်အံ1,, 

ဖ်ကပိ1ပ#သၢဘ်ါခံး. 

၃၁ ဘုက ဉ်. ဂ့ 3?၁- 

ည ဘုံတားအါခိ်သာဗမ ၈. 
ဟုံ ဒ အန် ခဖ ပျဒီးငြခ 



ပၤအမၤဘုဌၤကိဒံၤမႈ, 

ပၤအမၤဟုဌၤတိဒ်မႈ 

ဘုဂီၤးလံဘုကစၢ်ဇၢ 
ဟုဂီနလံဟုကဓၢ4ၢ; 

ပၤမၤဘုမၢန္ဦ်အခ်, 

ဝှၤမၢကုမၢန့ဒ်အခံ,_- 

ပၢဆၢနကလုဒ်တဖဂ်း 

ပၤဆၢနကထါတဖဉ်း 
လဒမိဉ်ခိျာအံါၢမံးး 
လၢဗံဒ်ိ၁ျၢအါခိူၢမႈ. 

ခ်ကနူၤဟူဝဲတိးဂ1, 
ခ်ကန်ဟူဝဲကိါးဂၤ, 

မၢ၁ရင်အၢထိင်ရၤရ1, 
မၢ၁မါအါထၱင်ရၤရ1. 



၃၇၃ တၢံကကတိၤဘဝိအထဲဂ. ၃၁၀၈.၃၁၉ 

၇၁၀ ပ၀၆်ရဉူဒ်ကၢ်. ၅. ပြစ 
၁ တၢ်လၢတဘိယ်လ- ရနို 

ခ်ိပပ်၃၃ ၆ တၢ်. 

ပစုသိနပခိဉ်ဝိဉခ့ 
ပဒ်ခူဒူဋိဲလၤင်ိသိၤ 

၂ ပလ 7ဘဏံဉ်န်ႈ 
ပဒုငၢ်၀၆၆၆ န့ 
့်အထံဥ်န်ဘဂ်ဲ3:. 
အဒူဉ်ခုအ၁းခုလိၤ. 

ခု တၢ်အိ်တဆံးတကဒၢ်ဒီး, 
အဆါလိ'တ္ပံခ်ဲဒဉ်လိၤ. 
ဆါတၢ်န်အပွးန်3း. 

လဲၤအပ္စၤနဂ်ံခ်န္ရ််ိ+. 

၃၁၉ ယူဉ်ရှူးအလုဒ်. လ, ပြ 
၁ တဒ်လၢ၁ဘဉ်အချံအံ1; 

ဒူ်ီၤဗ်ံီၤဝဲ့လၢဝံဒ်, 



၃၁၉ 

တၢ်လၢၤ၁ဘဉ်ချံတရုး 
ဒှ်ိၤ ဝ်ီၤဝဲလာခုး. 

၁ဘဉ်အချံအ၁၆် ဆံၤ, 

ဝြိန့ဂ်နဒ်ကတ္ဝိဝၤချီ, 
.၁ဆအခ္စျအခဲဉနျ 

တၢ်ဂၢချဲပြဲန့ၢ်နဒ်က. 
ဗွ်ထိီဉကဒီးဗခဲတ၆8 
ခွိန်ကွံဒ်နဉ်&ၤမံၤ& 
ဒွထိင်ကဒီးဝဲတ တါ. 
ငန် ထံးဂူၤထံးဂ .. 

ထဲး: အထံ, 
တိဉ်ဖိလံဉ်ဖ်စိနဆ်ဉ်ဘုီး. 
ပစံးတၢ်လၢချံ၁ဘ ဂ် 
ဝ့််ယ္န်် ရှှးအလုင အလ်. 

| 
၃၄ 



"တၢ်ကဘိၤ အဒိအဘဲ?်. ၃၂၀ 
လလလ လလလ. 

တၢ်ဒႆၤလ်၆း 8ဘု. ဂ. ဒ 

တၢ်လၢမူမိ်ဘိရဂ်န့့် 
ခံႈဖးပုးမ်တပ်ချိပၤ 
တၢ်လၢပ္ပၤအခ္စအပ္ပၢ1, 
တုၤအမံဘူၤငဲဓ်. 

ဒုဂ်ဒါဟဲပှံလၢဘုကျါ}, 
တၢ်ဝံၤလဒခ်အချံအ၀{ႈ 
-အထှူဉ်ခဲထိဉ်~ာ တးဒီး, 
အဉူဉ်အ၁၆ဠိပျိခ်ထိဉ်လီၤ. 

တၢ်ဝံၤလဒ်3းႈဘုထံးနိၢ်, 

တာညအထာူိ1, 
အခ့္အပၤတဖဉ်3း, 
လဲၤဆူဟံဠ်ကစၢ်အိဉ်လိၤ. 

ကဓၢ်ဖဇဒံကွဒ်ဒဉြ, 
တၢ်ချီလ1အင့ၤတဖဉ်ြ 
နင်ံလၢဝံပ်တပ်ဖါ, 

.ဓာ်ဝံၤလဒ်ထ္ရ်မဲထိ်မ. 



ဖ လရွီ 

၃၄၀ လာ်းဂီး ခ 

၅ ဟီဠ်ကစၢတခိတး5 
တၢ်နူ်မ်ု 5်ဒါ်ပၤလိ1. 

ပကလဲၤစုထဲးတွံဒ် အီၤ. 

ဘင်နကဆဲ ဉ် မးဝ့ၢ်တီး. 

ဧ ဟံဠ်ကဓဝါတၱဒိတား55 
ယတဆဲ{်3းဘဉ်ယဲလိၤ. 

` တၢ်မံၤလဒ်န္ယဗ့ဂ်ထဲးတွံဒ့် 
ကဘဂ်တျျိတျံဒီးဘုထံး. 

၅ တုၤပကူးဘုခဲကိဒ်ဒီး 
ကဓိဉ်ထဉ်ပဒ်ချု်ဝဲလီ႔. 

တုၤဝ့ဘုပ္ပၤတူးအဝဲ, 
တ္ဆ်မ္ကးၤလ္လ်အင္ကဲအယမွ 

၈ `ုထဲးဗွ္ဗိဉ်ပ်ဝဲဝံၤဒီး့ 

ကဆူးဝဲလၢမ့ ၆ ထူလိ, 
အုဝ်ာဇဉ်ရှနူဉ်တးဒီး, 
ဂ်ဖို့ဉ်ကူၤလၢဗီပူၤလိၤ, 



၂၂ 

တဒီကတိ1အဒိအထဲဒ. ၃၂၁.၃၂၂ 

၄ှၤအကျုာ်၃. ၈. 
တၢစ်လၢယက လုၢ်ကထါ 

ပၤန်ဟူဝဲဇဉ် တဖဉ်, 

ပမ့ၢ်ရူဂ်ဒ:ပမ့်နဒ်, 
လ က် 
မိ ၄ (ဗ ကျု ဒဲ. 

ငး ပၤအကူ{်ဘဉ်ဝဲတဂၢ, 

လၢဉ်ထိဉ်ဟီ်လၢလၢဒ်မိ၆၁ႈး. 

တၢ်တဲရူၤထံဒိ်လီ ဒီး, 
ထံဆူကလံ1ထူဝဲလိ1. 

ပ့့အဆိဂ်လာလက်ခ်ိဉ် ဇိန 

တကၢ်တလီၤ ဗီနါဘဉ်လိ. 

ပၤဟးဂိၤ. ဂ, 

တစ်လၢ1ယကလုဒ်ကထ), 
ပၤနံၢ်ဟူဝဲဒင် တဖင်. 

ပဗ့ၢ်တရှုၢ်မ့််တနင်, 
ခ်ပှးဟံးဂိၢအိဉ်ဝဲစဉ်, 

|, 



၃၂၃ လႆာ်၁:ဝိ်. 
လလလ အလာ အာလာ 

၃ ပ္ပၤဟႈ 4 ၇ မာ ဂွ 

လဒ် ထိဉ်တံဉ်လၢဓဲး င္လ 

၄ တၢ်တဲရူးထံ8{လိၤဒိႈ, 
ထံဆူကလံၤအူဝဲ&ၤ. 

၈ ဝ့ၢ််အဆိပ်လၢမဲးမိ{း, 

စကူဒဂ်လီၤ ပိၢ်တွံဒ်ဲသိ+. 
(မမအ 

၂၀၃ း၀၆လီၤက္တါ. ဂု. ~ 

၁ လဒဏ်ိ်ခိဋ်၁၃ခိဋ်ထံး, 
နစ ညင 
လာခ် ခဉ်ထီး နနှံူ႔ဗီ 

ပဒ်ီၤလံဝဲဒီးတွါ သီ. 

၂ ဥ်မ့််တ၁ၢအရ 
ပမၢဆိာ်ကဲဒဝ့််ရ ဉ်. { 

ခ၇၆၁{ငက္ပံ်န်ကွဲဉနာ, 
ပက္ခ်ဆိာ်ကဲၤငခ်ရှဉ်ကျာၢ်. 



ခး 

ညိ 

(ဒျ 

တၢ်ကတိၤအဒိအတဲ်. ၃၂၄ 

ပၤလ1အတတိ တိ, 

ခ်် တဝ္မၤဘဉ်ိ:. 
၈ပ္ပးာတထိတငိၤဆတင့ွ်န္ရည္က 
ဌာ ၁၆ တဝ ၤလသိၤပ္ရျၤ. 

ပှးလၢအတတိၱဘဂ်8ိ: 

ကဲလရာ့််အူဆဉ်လိ'. 
ဗ္ဒူၤးလၢ အတတိၱတတြ?်, 

ကာ ဲလၢ ရ်မှ ဉာ အျ. 

(ဆ 

ယူဉ်မှူးကယဲ . ဂ. ၆ၤအဲဉ်၆. 

ခၱါမွရယိင္အျးတဲ 
ဒၤဖး83:ဲဒ်တဲ လဲး. 
3၁?၀လာရုထွဲး:. 
မဲခ်တဲးလဲးလာစု၇လီၤ. 

`ပၤကညိခ်န္ကဉ် ဝဒ 
ယ် ှူးစိုဖူး အဆင်. 



၃၂၅ လီ်၁:ဝီိ. ၃၈၀ 

လ္န်ျွႈ 1၈၉ညိန်ဲဒီၿ 
အ် ရ် အိမ် ၤ, 

ဥ ခခင 
ဆကာ | 

အဝုဒ်န်ပၤလာဒ်ဖိင္မ့ 
ဆိပဝိ်ထံဆိမိ်တတု်. 

အရမ်းရီရ ရရိမိရလးီျ~်-ီ~ီီ့ီ့}5 

လြန ၃၃ က ဒ 
လပ ၈ 

ဂဂ 

အဂ 

၃၂၅ ပၢ်စံ8အဖ&., ဂူ, 

၁ - ပိကစၢ်ယ်ငှူးၿရံး, 

၀ၢ်ကစဂ်စံးအိၤဒ်အံ!, 

ဥကးလာၢယၤတကၢ် 

စဥ္စ၁က္ဇံ1လၢယၤတကုၢ, 

၂ ကလၱၢ်ပၢယကတု်နဲ့ 
ယက ဘိ တိးဂံံလုဒ်ခဲမ္က 
ကယဲၢ်တိၢယကတဟုဉ်နၤ 
ပယကတု့်တကိၢ်လၢ်လၢ်, 

*", 



၃၈ဒႆ တၢ်ကင်္ကၤခံ4ပင၆ိတၢ်. ၃၂၆ 
၈ ဝ 0 ဒါး စ. ၅၅၂ ၅၅၅၂ အအာ 

ခု 

၃၂၆ 
ပြ 

လၢနမဲ်ိ8{်န္ဝဲ် ဥ္ဝါႈ 
ပၢ်ကျါ ဖိတိၤလ်ၤဒဂ် တပ်; 
လံၢန္ဝဲဒ် ညါ နဂီၤထႆး 
ပၢ်ကျာါ ချစ် တိနံး 

၀8၆ကတူဉ်ဘါခဉ်နၢ 
မြ် ဖစ္တာ ရပ 
တိဉ်8၆၆တဂၤလဒ်လဒ်ႈ 
မၤဝဲဒ်ကဘဉ်န၁း: 

က၈ၢ်ၢ ,ကာၢ်တဖဉ်န န 

မ်အမၤအးတက် 
တၢ်န့်တဖဉ် ကစ်, 
မၢရၢ်လါဘင်တ္ခၢ်လီၤ၁၇၆. 

စံဧပင်တၢ်. 6.ဂ, 

ပၤဘံါယ္ငၤဖိဝ္စ်ာႈ 
၃ုနဒ်အလိဂ်8မႈ, 

န 



၃၂၆ လႆ်၁:ဝဠ- ၃၈ 

ယွၤစံးပဒ်၃အၢ၁၇၆၆, . 
ဝံးခံးအလိဒ်အိဉ်ဇါ. 

ပၤလၢအစွဂ်ဆူ ယွၤအအိ်, . 
ကဂၢၢကကျာၤလီၤထူသီၤယိဒ်.- 

၃ဘ{ဉ်တၢ်ဆူတၢ်ဆါ;. 
အိဉ်ဆူဉ်မၤကဲမ့ဒ်ူၤ, 
ခုမ်ဘ{်ပီဉ်ဘဉ်ယဒ်, 
မှ်ကဲပုၤ8၆်ပၤ၃့့. 

ဒိးလဲအသိၤဘဉ်၃ုတ5ီ,. 

၃ပၢ်ကအံးကတွ်၃၆ 

ဝံ 'တၢ်တဝ့ၤယွၤဓံး., 

ယခိိ်ဒီးခုထီဘိာ့ 

ကမၤ၈၇ၤဒုတၱနံ, 
ခ ပၢ်အံးတွဂ်အဖ်ိ}, 

တချးယ8ိကမီၤဟါမႈ?်,, 
ၾညိကွံခ်၃ုဘာ့လၢၤဘဉ်. 



၃ဂ၃ာ ကာ ဒီကတိၤ ီးပင်တၢ်. 

၄ တုၤဒုဘင်ပီ်ဘဉ်န#. 
ပား 
မ၁8ိ၆်က့ၤခု၁တၢ 
ကမၤဝ့ၤ၃တ၆5. 

ဒူဉအဂဝ်းဝိတ္ဟျ၂ ဂ်က္က 

မၢအၢထိ်တ့ၤဒူ်စိ၁စဆံ. 

၅ လၢ၁ုအိဂ်ပျဲဉ်လံလံ) 
တုၤဒုခိ််ဝါဓဲဒ်8ဒ် 
ခံးဝိနပိလၢအဆံး, 
ယအံးကွၢ်၃ထီဘိ. 

ယတၢ်ဆဲ် အဲၤတဆံးတစၤ. 
ကလၢကပဲဲၤလိၤ ၆ိလိၤစဉ်.. 

ဧ ှၤဓ့််တန့အ၁းႈ 
လ7စၢ်ယ္နဉ် မှုးအလ်ါ, 
လၢခု၆လၢဒါအတျါ, 
စာညိတွံခ်လဲလ်ၤ၆1. 

၃၂၆ 



၃၂၅ လိဒ်ားစံဉ. ` 

လရု်အမိ ်ဂုဒ်မႈဟဉ်ဆဉ်, 
မၤ ဟးဂီၤအီၤတဝ္စလ 11ဘဉ်. - 

ဆၢယ္ပၤလလုဂ်ပွဲ. 

၇၂ဂ ဆၢ ယ္ဂၤကလုဒ်ပွဲ., ဂ့ နှ 

၁ ခ၀ၢ်ယ္ပ္ဗၤအကလုဂ်ိး, 

ပၢခ်ကၠၤအါထီဠ်ရီၤရိၤ. 

ခ်ယ္င္ဝၤအကထာါဝိးနူ+, 
ပၤနု်ကဂိီနိထိဉ်လုဒ်လုဒ်, 

ဦ ရးက 

ဒုတ် ၂ 
တၢ်၆၆်တဒ်ပီ်တစိ်တဉြၤ 

၃ က၈ၢ်ဇာ.နုကလုဒ်ူ1, 
ဗ်အပဲၤထိာ်ဝဲတကၢ်. 
ကဝၢ်ကလုဂ်ရှဒ် 8မႈ; 
မၤလၢထိ{် ပဲ4ထိင်ရၤရ 1. 



| ၃၀၉ ဘဉ်လဲၤစ််ထဲၤ+ထဲလိၤတၢ်. ၃၂၈၀ 

၃၂၀ တၢ်ကမုဒ်ဆူည်. ဂူ. ပြ 
၁ ကုၤကယဲၢ်ပၤကဲအရှဲ?့် 

ာၢ်ကရုဒ်ကိးအမံၤဒဲး, 
ာုၤအနဉင်ယ့?် မှူးစရံး, 
ပၤနဒ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤ. 

မ ထုၤအနဒ်ကူၤလှဉ်မှူးန့ဉ်, 
ခ့ယူၢ်ခူဘ္ခကဘိ်ကူၤ, 
ားဒီး8၁၆ဒးဂုဒ်နူ့် 
ကိၢ81သိၢက္ပဲစုဒ်ကူၤ. 

ခ်တၢ်န္က််ကတုၤက့ၤပ1, 
၁းကညီၤပၤတတိၢ်ခါး 
ခိ တၢ်နှဉ်ကတု1ခဲအံ1; 
အုဂ်က့ၤမိ််က္မႈချျ၁ဒီး. 

ဘဉ်လဲၤစံဉ်တဲၤတဲလ်ၤတရှ့ - 

ဗ 

ဦ 



၃၂၉ 

၃႕7၉ 
၁ 

- လၱာ်၁:ဝိ်. ၃ဂၢ 
လာလာ ~ 

မၤယ္ဂၤတၢ်. 6.6.ဂ.၆. က္ရ 

ယ့် မျူးအဝျဲၢ်၃ဇၢ»+ 
ံခ့ုဝဲတဝ့ၢ, 

စိဂ်ထိဉ်၃မဲဒ်8း၀4ဆဂၢထဂဠ်း. 

လဲၤမၤယ္ပၤတၢ်တကၠ်. 

လဲၤစ၃ုပၤခဲးတးဖိ, 

ဂ လ1တၢ်ဝံကဒု, 
တဲဆွာဘီၤဆူလု{် ရှူးအတိ် + 

ဆူမူ၆ိဉ်တၢ်အရုဒ်. 

ဖံ ၁၆တဖဦ်, 

တင့ၤဒု၁းဝ့ၤနီ်, 
ထဲအိၤလၢယ္ပၤကလုဂ်ကထါ, 

ဇ္စ မဂ အနင်အီၤလီၤ. 

ပၤမၤတကဲ တဖပ်,. 

လဲၤအိဂ် ၁တိးအိၤဝ့်, 

ချးကွၢ်ထိဉ် ဘီၤလၢထျ် ရည, 

မွန္စဝံးအီၤနာ် တက်. 



၃ဂ ဘဉ်လဲၤခံဉ်တဲၤထဲလီၤတၢ်. ၃၃. 
စာ တာ ချ 

၅ ့်မႈကစၢ်အတၢ်,. 
တန့ၤခဘု၁းလၢအိၤ;. 

ဘါထုကဖဉ် ၁ပှၢ်၁ပ်, 
ဒးမႈတဘိယူဂဒ်စိ. 

၃၃၀ လဲၤခံဉ်တဲ4တဲလီၤ . 6.6.၈.6. ရူ 

၁ ပြတာ ဂံ 
ခရၢ်အတဂ်ကပိၤ, 
လဲၤဒုးကပီၤတိဉ်8 ၁နၢ, 

ၢ်ံဉ်၃၀၇့ၢ်ကီး. 

၂ လဲ1ဆူ၁၃ုဘူး၃ုတံ?, 
ဆူပှၤ1အိဉ်လာ၃11, 

ဆူပှၤတဝ်ၤ,ဆူ တီအယ်ၤ. 
ဆူဘိရၢ်တုၤ1အလၢဒ်. 

၃ တၢ်ခံကခုတာ်ခံး, 
မၤဘာအခးယံခ်မမႈမ 



၃၃၁ င်် ၁:ဝႆ်. ၃ဂဂ 

လာလာလာ 

ဘဉ ဆ်တာ်ခံးရးဖားထိဉ်တွဲဒီး 

ဇာမ 

ဒိ ဒုကပီၤအ၁း. 

မိရၢ်ဒီးလါဒီးဆဉြး 
လၢယ္ငၤတ့ဆီၤလၢိ,့ 

၁:ဝံဉ် ၁ကိီးတၢ်တ္စကစၢ် 
ကီၢ်ဖ၇့း၁:ဝံဉ်လိၤ. 

လဲၤစဉ်တဲ+ထဲလိၤ. ဂ. `, 

ယ့် ှူးအပၤတၢ်မ1ဖိ01; 
ဲ1ထ7{ဉ် ဘီကၤ၃ုမ့၆်အူဒ1, 
`လဲၤဒုးကပီၤထံဖိတိၢ်ဖိ, 

ဟဲဆွာက့ၤအီၤဆူယွၤအခိ်. 

အိဉ်လၢတဒ်ဒံကခုတ်ခံး, 
တၢ်မူအတၢဒ်ကပီၤတထံဉ်, 
ပ့်ဒံဇဲန်ကဿသိၤခူရဒ်န္က 
မိ ထဲအခံ ၃ကွဒ်ဘူဉ်ဇါ. 



၃၈၉ ဘဉ်လဲၤခံဉ်တထဲ+ထဲလီၤတၢ်. ၃၃၂ 

ဂုဏ ပျ 
ဲ1ထာဉ်မႈဗူ1၃ိ{် လီၤ, 

ကညးဘအိၤလၢလ့ဂ် မျှးအငသိဂ်, 
ခုးကဲ အီၤလၢအဂျဲဒ်အတိ်. 

ပမံဘူဉ်ဇါ ဂ. နာ့ 

ဗီဌၢစဲၢဇ္ကၢ.ပမဘူဉ်စ 

လ?ဒီပအုဂ် ပ၁းလၢယ္ငွၤ့ 
ပတၢ်ဆုဉ်အံၤတပဲၤထီဉ်ခံႈ, 
ပမႈၢအတၢ်တလာဒ်တိစုံ. 

မက်ဲ ၉အၾမမံအုဉ်ဇါ 

ခႈပြးကဒ်နဉကမိ်န်ပၤ. 
လဲဃွၤမၤဝ့န်မၤဝဲလံ, 
တၢ်ဖံးတၢဒ်မၤပဝဲအိဉ့် ခံး. 

ဒု81ဇၢဗံမံဘူဇာ 

ပဒု််ပဒါတဝံဝဲဘဉ်, 



မျု 

မ္လ 
ပ 

`လိ််၁ဝိ်. စြီ ၂ 

ကျှးစၢးလိနူ်ပၤတိဉ်မ8ဉဖိ, 

ထုးလီၢန်အိၤ ဆူ ရဒ်ပူၤယိဒ်. 

နဝုန်ဇဲဒဖာ်ကမံဘုူံမ်၉@ူး 
ရှၢ်ဝံဂ်ညီဉ်နံၤဒုးဘူ`အ၁ၤ 

ပၤတိဂ်ခိဂ်8အိဉ့်ဖိဉ်3:ပၤ 
လၢယ္ငၤအထံးဝမခိ်ပူၤဇါ. 

ဗီုနၢဇံသ္ရိဇ္ယူူ့ 

ကိးးတၢဒ်ခံကတိးန်ပၤ, 
အခါဖဲန်ပမၤတင့ 
မ််န္ရ် ဒီးဂုဒ်မၤချွချု. 

ဘိဉ်စ်ဘူဉ်ဇ်ါ. ဂ. လ 

ဘအိဉ်ကလံဒ်,ပအိဉ်ဘူဉ်ဇါ, 
ပဘူးပတံၢ်တဘါခီးယူ1, 
ပတံၤ၁ကိးဆဲယွၤတလၢဒ်, 
ပှၤဂီၢ်ရဂ်ခံးအိဉ်ိၤတဲဒ် ၁၇၆. 



၃းဒ 

မာ 

၃၃ 

ဘဉ်လဲၤစိဉ်တဲ4ထဲဧ၆ၤတဂ်. ၃၉၃၂ 

်၆ကလံဒ်)ပအိ{်ဘူဉ်ဇါး 

ဝံဖိတိၢဖိကလီၤ ဆူရဂ်, 

ပမ့်တလဲၤကညးဆီၤဘငြ, 

တၢ်ခဲးဘးန့်ကလိၤဘဂ် ပှၤ. 

၆ ၆ကလံဒ်ယ္ဝအိဉ်ဘူ{်ဇါး 

ပၢ်ယွၤလၢမူကွဒ်ီၤလ71ပၤ: 

ဝံးဝဲဝှဲ1စၢ,ယလုဒ်ယထါ}, 

ဝံဉ်တဲၤတဲသိၤကိးခံကိးဂၤ. 

ပမ့ၢ်အိဉ်8,လၢဒ် ဖိတဖ{ြႈ 

ကဝဲၤဆၢဂထဂဂ်စီးစံးအၢပ္ပ1, 

ပ်ခ်န္ရဉ်းဖဲဒင်ပင့, 

့ၤဂုဒ်ဖံးတၢ်မၤတ်ချွခ္ခု. 

ယှဉ်ရှူးမၤလိင်တၢ်, ဇ. န္မ 

ယွၤအပ္ပၤတၢ်မၢပိဇာ, 
ယ္န်ှူးမႈလိဒ်ပၤလၢဝျှ11, 



၃၃ လႆ5၁:ဝႆဉ်. 

ဝံးဝဲဒဉ် , ယလုဒ်ယထါ ; 
လဲၤဒုးခူ ညါပၤတိးဂၤ. 

၂ ဘဉဂ်ဆဉ်ဒီးတၢ်မၤလိဒ်အံ1. 

တုၤခဲအံၤတပဲဲ႔ၤထိဉ် ခံ, 

ပၤတနင်ဟူနီတ၆ိ၆်, 
ဘ် ခံးအါကလုပ်န်လိၤ. 

၃ ဝ့ၢ််တနု်ဟူလၢဆူ ညါ. 
၃မႈပူ1၃8၁၃ဇါႈ 

ဓၢ်ခံလီၤဘဉ် ဆူလရဒ်, 
တၢ်ခဲးသးတဘဂ်ဒုဇါ. 

၄ ယွၤအပ္ပၢတၢ်မၢ&၆ဇၢ 
ဂျံ1၁:ဖုးအလိ် ဆိ ၁၀၆, 

၆၃ု၁းလိတၢဂ်အရုဂ်, 

လဲၤဗိဉ်လဲ႔ထဲယ္ဗၤကလုဒ်. 



၁ 

ဘဦ်္ဂလဲၤစ်ဉ်ထဲ+ထဲလီၤတၢ်. 

_ ကွဲနဲ့ါ၄ၤဆူယှဉ်ှူး. ဂ. 
ခ်ပၤဂၤကဘါက့ၤယ္ဂၤ, 
စ္ခၢ်န္ဝှုဒ်ဒူုးဘါ ဆီၤဇါ; 

ရနဧဲ ဝိ ဆီးလာထွဠ်ရညါ 
ဖဲယ္နဉ် ငျှးဝိးခံအ၁း. 

န် ဘိၤလာအင္ဂ််လိၤစိၤ, 
လာအပၤအရုအဓ်ိဠ့် 
နိ် ဆး ကၢ1အဝိ၆၁လုး. 
လၢပှ1ထ္ခဲလၢတၤဆှဉ်. 

န် အီၤလ1တၢ်ခံတဒ်ဖီဉ့် 
လၢအဖိးနူါလၢဝဂိၢ်, 
န် ဘိၤလ~ၢအပဲၤထ-ဂ်ဒိး, 
က့ၤထိီဉာ်စွတၢဒ်လၢဝဂိၢ်. 
န် ဘီ[လာ၁:ရှဒ်စီဆံ့ 
တဲထိဂ်ဲၤအီၤအါဘိုလံ, 
မၢအစဂ်လါၤကၠၤအ၁း, 
မၢအဂူဂ်က့ၤနဒ်ကၤလ္ပႈ. 

မြာ 
ပာပ 

လာ 



လံာ်၁:ဝႆဉ်. 

ဗ းဘျၢတၢ်. 

ဒႆကွာ်ပှၤဝီၤ. ဂြီ 

ဒိုၢ်ဲၢ် 1@7ႈ၃အုဉ၃ဒ်း င 

ခဲအံၤလၢဂယ္ငၤဂီၤထႆး, 

လၢ ၃ုကနူဒ်အလုဒ်အလၢ်; 

ဒိနတၱၢနူ်ဝထံ ထံ. 

မ်ဒ်န္ရ်3ဧတ8ၤ၃၁း စ္စ 

ဟား ဆဲး း#တၢ်အၢကိးမံ1. 

ပ်အ ၂ | 
ဒီးလူၤ1တၢ်စီတၢ်ဆံ. 

ယ့် ှ ူးအလုဒ်ဘိဂ်ဝဲအံ 1, 
ယ္န်ှူး အလၢိဂ်ဝဲဘံ1, 

မ့််တၢ်ဘျ1+1အ၁းလာထႆ, 

ဝ့်တၢဒ်ဝှဉ်အ၁း လၢထံ. 

ပၤအတွဒ်လိယဉ် မှူးနူဉ်, 
ပၤအကွ၆်8:ယှခ် မှူးန့ဉ် 



၃၉၃ ဒိးဘျာ တၢ်. 
မရလ 

- 

ဘဉ်မိးဘျဒအဝးလဂဏံႈ 
ဘဉ်ခိးရဉ်အ၁းလၢာထံႆ. 

ပၤ၁်နိ် ထိဉ်က္ခၤတဖဉ်ႈ 
ပၤဗီ*ယၢ်လၱၤက့ၤတဖဂ်, 
ဂွ နးဘျ1အ၁းလၢထံကျါႈ, 

မိး. လၢဝႆကျါ. 

ဂဘဝ်ားထၤအခူဉ်. 
ပၢအဓိဒ်တ့ၤအ၁းဒီ, 
ဒိန္ဓဘျ+အ၁းလာထံလီၢ1;, 

ဒိစ္စရှအားလၢၢိဿိၤ. 

လ့ဉ်ူးနဉ်ပှၤဂူ၆ကၤအီၤ, 
မှန ပၤနခ်ကၤ ဆီ 
ကိးတိငံအ၁းလိၤ, 
ကဗးႈခဉ် တင်အားလိၤ. 

ပၤ8း:အ၁းလၢအရှူ်, 

ကနူဒ်ဘဉ်ယွှၤအဝ္စဂ်ပူၤ 

ဒျ 



န္လ 

လံ်၁:ဝႆ်. 

ပၤ3ဧအ၁းလၢအနုဒ်, 
ကနူဒ်ဘ{်ယွၤအဝ့ဂ်၁:. 

ယ့်ှူးနူဉ်ပုၤအတဝူဂ်, 
ကင်ၤဘဉ်လၢလရုဒ်ပူ1. 
ယ့် ရှူးနှဉ်ပၤအတနဒ်ႈ 
ကလီၤဘ{ဉ််သရဒ်ဝ့်၁:. 

ဒ၆အအီီဗဏ်ဲီ-ီ-.အ 

ဘျာတၢ်. ဂ. 

ပၤဘျ1အ၁းအံၤယွၤဇၢး 

တ့်ိၤက့ၤအီၤအခူဂ်၀ဒ်. 
ပၤ3းအ၁းအံၤယွၤဇၢ, 

ယူဒ်ိၤက့ၤအီၤအ၁းကျှၤၤ. 

႕ၤဘျၢအ၁:းအံၤခဲလၢဒ်, 

ဗ်အတိၢ်တုၤအဒူ{်လာဒ်. 
ပှၤ8:အ ၁#အံၤခဲလၢ်,့ 

ပ်အဖံးတုၤ1အ၁းလၢဒ်. 

လူ 



၃6၅ 

၃၃၉ 

ဒိးဘျာတၢ်. သ ၉.၃ငှဗ 

ဘျာတၢ်. ဂ. ပြ 

၁ ဝကစၢ်၀ပအဂၢဠ်လီၤဘိ 1, 

စု 

ပ၀ကဓၢ်ပအိလီၤ ဘိ. 
ပမဲဒ်ပန|တတြိၢ်ဘဂ်, 
ပဓဲ်ပနါတဆွးမႈ. 

လၢပၤ၁ဝျှဂၤအဓဲဒ်ညါ 
လၢပှၤကညီအဓဲဒ် ညါ, 

ပၿအၢဂ်လီၤပကစၢ်လီ1. 
ပအီလီၤ၀ကစၢ်လီၤ. 

လၢမူခမိ်ထူအမံဒ်ညါ, 
လၢမူ၀ိ1ယွၤအဓဲဒ်ညါ, း 
စၢ်ယ့ဉ် ရှူးကအဂ်လိၤဗုၤ, 
၈ၢ်ယှဉ် ျူးကအိလိၤပၤ. 

ဘျာတၢ်. ဂ. ကိးဓး၁1, 
တိဉ်ိာ်လၢဝျၢမတၤတ္ခ,] 
ပိိၢဝ္မၤလဲဉ်ကစၢ်ယွၤ, + 



၃၄၀. လုက 
အာ မာာချာငျာချာ လာလာလာ လလ.အလ.လာ 

အ! 

တိဉ်ဒိ၆်လၢ ျာၤမ့််ယွၤတ္စ, 

ပိိနဝ့ၤလဲဉ်ကဓၢ်ယွၤ. 

ယွၤပဒ်လီၤ ကိးဝံၤကိး့, 
ပိနဝ္ခၤလဲဉ်ကစၢ်ယွၤ. 
မိဉ်ဘဉ်ယွနနဉ်လၢဒ်တ၃့, 

ပိိနဝ္မၤလဲဉ်က၁ၢ်ယ္ဂၤ. 

ယုၢ်ထီလံဒ်ထူလၢထံခံ,. 

ပိဝၤလဲဉ်ကဝၢ်ယ္ငၤ. 
၁:ဗ့်အိ{်ယ္ငၤမ8ိးဘျၢထံ, 

ပိၤဝ့ၤလဲဉ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

ပစ္စ်ကမဉ်ပ၁့်ညါ း 
ပိိၤဝၤလဲဉ်ကစၢဒ်ယွၤ. 
၀မၤဘူဉ်ဘ့ၤဘါပဒ်ယ္ငၤ,. 
ပိိၤဝူၤလဲဉ်ကစၢ်ယ္ငၤ. 

ပှၤမ့ၢ်နဒ်ယ္ငၤအဖိဉ္ပါ, 
ပိၤဝၤလဲ၆်ကဓၢ်ယ္င္စၤ. 

၃၉၀ 
အာရ 



` ထံဘျာလိႈန္ရ် ခိးပ၁၈ 

~ 

ပိိၤဝၤလဲဉ်က၁ၢ်ယ္ငၤ.. 

ပမ္နၢ်နှင်ယွူ+အပိအံ1, 

ပိိးဝ့ၤလဲဉ၆်ကဓၢ်ယွၤ. 
ဒိးဘျဂ~၆ၤပ၁းလာဏံႆ, 

ပိိၤဝ္မၤလဲဉ်က၁ဒ်ယွ(. 

ာစ်ယှဉ်ှူးပမ့ၢ်န်, 
ပိိၤဝ့ၤလဲဉ်ကၿၢ်ယ္မႈ. 
ခံကၤတစာ်ပူၤလရဒ်'း 
ပိိၤဝ့ၤလဲကစၢ်ယ္ငၤ. 

၈ ကစဂ်ယှဉ်ှူးဝတနဒ်, 
ပိနဝ့ၤလဲဉ်ကစဒ်ယွၤ. 
ဒံကူၤတစဉ် တူဂ်လရ်, 
ပိိၢဝ္မၤလဲဉ်ကစဒ်ယ္ငၤ. 



၃၄၁.၃၄၂ လီာ်ဒးဝႆဉ်. စာ 

5 ပွၤနဒ်တဒ်ဒီးဘျဒအဲ့ 

ကၤထိဉ်လၢမူနက္ဝွဒ်ထွဲ. 

ပၤနဒ်တၢ်8:ဘျာဝဲဒီး, 
က့ၤထိဂ်လၢမူန၁းသိ. 

, ဝ့ၢ်ပိဝ်ထိဉ်ကူၤဘ်န္သး, 

ဒိးဘျ1ထႆ ဘါကစပ်ယွၤ. 

ပ်ာ ထီဉ်က္ခၤန၁းဒီး, 
ဒိးဘျ1ထံဘါကစၢ်လီၤ. 

စ နဘံ တၢ်ဂီၤနအိဉ်တှး, 

ဘးဟ့လီၤနတၢ်ဆံးအါး' 
နဘါတဂၢ်ဂီၤန္အိဉ်ထိး, 

ထိးတ္ခ််သီၤနတၢ်တဉ် ကိး. 

၃၄7 းဘျၢတၢ်. 6.6.ဂ.6. ခ္ကူ 

င ကစၢ်ယ့ဂ် ရျုးတဂၢ, 

စူ်လၢပမိ်၁းဘိ. 



မဲ၁ ဒ 
လၢထံယဒ်ခွ်် သးဘျ1အ၁ႈ, 

ဒီးကဲအရှဲၢ်အ88. 

တၢ်ပိာ်ိဒ်ဘဉ်ပ၁း 

လၢ0ၢ်ယ္နဉ်မှူးအခံ, 

ဗ််န္ဂ်8းလ76ဂ်မဲဒ်ညါ, 
ဒိနဘျ+ပ၁းလာဏႆ. 

ပအုဉ်ပ၁:အံၤ8:, 
လံၢ06ၢ်အမဲဒ်ညါန္က်း 

ခ်သအိးကလၢ+ထိ် ပဲၤထိဉ် ဒီး, 
မၢစၢ7ၤကၤပ1တကၢ်. 

5ီဘျာတၢ်. ဂ.ဂ. 6. 

၁းစီဆံံဇၢ7,လံာထံနု1အံၤ, 

လၢယ္ဝၤကလုဂ်ပအိဂ၆်ဖိ်လံ, 
ဟဲလီၤအိ်3ႈ;၀၁: 

၂၆ 

၃ ~ 
န္လ 



ဏ 

ပြ 

လ်္တာ်၁းဝံ်. န 

စပံးနိအံၤဝ့်ယဏီႈ 
လၢ၁၃၆ယဝၢ်ထိၤကွံာ်. 

ပူၤပျဲးတၢ်ခဲးတူခ်အဝငူဒ်? 
ပူၤပျဲစတၢ်ခဲးဘးအဝူဒ့် 
ယလူသီၤယဉဥ္ပံ်ခဲလၢဒ်း ! 

ယဂၢ်လီၤယထံခဲလၢဒ်. 

ဟံးန္ဂအီ{ ၃ဝဲတကူဂ်) 
ိာ်နအီ၃ုဝဲတကွဂ်ႈ 
၃နူးထိဉ်တ့ၤယၤအဝူဂ်း 
န်ထီဉ်က္ခၤယၤအဝ့ဂ်း 

ထံးန္ရၢ်အီင၃ုဝဲခဲလၢဒ် 
နူ အီု၀ဲခဲလၢဒ်, 
မၤဝဲဒဂ် ဒ်နံၤီး, 
၁းခံဂ်တၢ်ဒီးဒု့ၤဗံလို 



"` 

ပအိဉ်ကိိအိခပီးထံ. ဂ. 

ကဝဒ်ယ္နဉ်ရှုးတချုးအဝံ, 
မၤလိဒ်အရဲၢ် အတိ အႆ) 

ဘုၤဒုဘိဠ်ဖိ်8းအိ်ဘူဉ်န်း 
နိ် ၃ု၀၃န္သသဒဝာၤဓာက?်. 
တၢစ်လၢဏိာ် အံၤ ဗ်လ1ယညဉ်း 
ဟးဂိၤဲလာ၁၃ဂိၢ၁ပ်, 

ဉ်း လၢယ္ငပ္ပဲႈ့ 
ယလူလီၤယဲလ1 ၃ဂိၢ်လံ. 

ကဌရီယ္ဌားဇာ့္အစစးတစုး 

ပိ်ဖိိုဉ်လၢကဝၢဒ်ကလုဂ်) 
၆တမိုကဲးပ၁ 
မၤ၀ၢၤက့ၤပၤကိးဒုကိးဂၤ. 

ပအိဉ်ကစၢ်အပံးအည်; 
မၤဝ့းထီက္စၤယနူပ၁း, 
ပအိကစၢ်အင္ဂ်် ဏံ, 
မႈအါထိင်တ္စၤပပါရှ မံ. 



.၃စှ၆ 

၃၄၆ 
၁ 

~.) 

်လိံ5၁:ဝႆိ. 

ပဘိ်ကိဠ်အိခပ်းထံ. ၈. 
ကစၢ်ယွၤစ+.၀၀ဒ် အံ» 
တဲအိ{်မ လာကစဒ်ဂီၤဏံး, 
၁်နိာ်ပ၁ဒးလၢ+စံနယ် ရှူး, 
ဒိးလ7တ်ဇီဉလာဂည်ါထျဉ်. 

တး အည္တ္ကညြး နီ ဝဲ, 

့်ပိ်မ္န`ယဒ်နူဉ်လၢ1ပ ) ရ့ 

အရုံအခ်ိဉိ.ကဂၢ.အမိ့ 
လူသီၤအငနလၢဝစီး 

အဘာ်ဲးတူဒ်အတဒ်ဒဲးဘၤ, 
ဆံကံၢဆံတိဒ်တအိဉ်ဝဲဘဂ်ႈ 
ဝ့ ၁ 1တၢပ်အံၤမ့််လာပဂိၢ် 

ကဲတၢပ၁:အပ္ခၤန္ကဉ်င {၃ 

ပဒါ်ကိဉ်အံှမိခ်ရဲန်ညါ 
ပဒ က၁ၢ်အည?်, 



၄၀၅ အိဉ်ကိဉ်အိစပီးအထီ. ငှ 

ပငိကဒီး5ဝံးအဏ်ၱ, 

ပ ညာတာ. 

မင်မ ဇြန 
မအ ထီ ာာဒးဂ်ၤထ်မ, 

ၿအီအပ်အ္ခဒ္ဌုာဘိး 

ဒေအသအသိဉကၠာပ၂၅မာ 

အိဉ်ကိဉ်အိစံးအထႆ. 6.?.၈.၆. 

ဓာၢ်အံၤမ့်လ1ဃည် , 
ဥ ညိတ္ပင္ခစာတြ 

အု္ဟံႈ္အိ်စ္စဉ်ဒို ထိမ 

ခ်န္ကိဥယဘာ်ဆဲဉ် ဉ်. 
တၢ်အံၤစ််လၢယဒ္ဒ္ဂံ င 

ယှဉ်ရှူးကတိၤထိဉ်ကၤ, 
ှၢ်လၢဒူဂိၢယဂၢဒ်လိၤလီး 

အိဂ္မ်န္စယၤတကၠၢ်. 



၃ဗှဂျ့ လ်ာ့်ခႈဝ္ဂ ၄၀ 
လ..." 

၃ ကိးမႈရှဒ်အံခြစာ ခဲ 

ယ်ၤက ဟးဂီၤတး. 
ပၤအၢကတဲခုဉ်န္ပဲဉ်ယပ်ံၤ, 

ဒႈ၃ဒုကညိတွံခ်ယ+. 

၄ အဝျဲၢနၢ်ဟူတၢ်ဆံၿ, 
၁:ဆုးဒီးဝံႈတစဒ်း 

လၢနၤ၀တိဠ်လၢနၤပဒံ, 
ဥးာအံမရြိ ဆရ 

၅ ထဆိကမိဂတိးဘိုး 
တၢ်ခဲးစားသအဘမၢ. 

ဘဉ်ဆဉ်တိးဘိုယ၁းဝ္မၤနီ်, 
ဒိန္ဓၤကခဉတ့ၤယ္ပ. 

6 ဗ်ဒိန္ဂ်3း၁ၢဇာ. 
ယမ္မဘါထုကဖငဉ့်ႈ 

ခးပိးသဒုတမၤတံၢ်အၢ 
အႆနံံာက္ပၢ3လီၤက့းယ္ဒၿ, 



၄၀၉ ပသုဒ်ကဓခဒ်ယ္ဂၤလၢစွ. ခ 
မာလူ အအ အရာရ အလလ လာ ရ အလူ့အၢ 

ရူ ပသုၢကခၢ်ယ္ဂၤလၢ စ. ဂု. ဒြာ 

၁ ကယဲၢဒ်တၢ်လၢတိ်မိဉ်ချား 

ဏ် 

ယွၤဘ့ဉ်ီၤပၤတု1အလၢင်ႈ 

ကယ္ဘဲဒ်တၢ်ယာ တိ် ခ ဝး, 
ကာ သာ ၂ ဥ ဘာသာ််ိး, 
တၢ်လၢကစပ်ယွၤဟၠဉ် ပၤ. 

တၢ်ဝ့ၤကတၢဒ်မဝ့်မတၤ; 
တၢ်လဒယ္ငၤဘဂ်ပၤဒဉ်ဲး 

တၢဒ်ဝ့ကတဒၢဒ်တမံၤလဲဉ်. 
တၢ်ဝၤကဘဒၢဒ်ယ္ဂၤဟဠ် ပ 
ဆ ည အ 

တၢ်ူကတၢၢဒ်ယ္ဌ္ဟုဉ်၆ီး. 
့ၢ်အဖိဒ္တါတဝ ငး 

အဝၱဟ္တံက္ဂဒ်ဉံအသၤ, 

ယှဒ်ာတ္ညမှာ်ညါ 
မ်၁ဂူးလံရဒ်ကင့, 
့၁းစုနူ1လၢ်တဒ္မ. 



၃၄၆ ~ ၁းဝဦး | ` 1၁၆၉ 
` မား ဘ ကြာဥ လ. အ ငု 

ဉ ခိပၤ၀ၤကနၢ်ဟုန့်, 
ပံကလှုဂ်ံယွၤလၢပင, 

ခ် ႕1၀1ကနှ်ဟူဒီး, 

ပလှၢ်ယွၤလ1တၢ်အံၤသိၤ. 

စ္လပှ၉ ပလုဂ်ယွၤ. ဂု. ပးလ. 

`၁ ကယဲဒ်တၢ်ခဲလာခ်ခဲ တ. 
ယွၢာ့၁်ကိးမံၤ ကိး . 
ကယဲၢဒ်တဒ်ဒီး8{ဒီးဆံ 
ယွၤက၀ဒ်ခဲသံ1ဒ်ကိးပံၤ. 

၂ ပန္ဝဒိဘင်တိၢစခဉ်ကီးလါ, 
ဖ့ တၢ်လၢယွးတံ့ဉလီးၤပၤႈ 
ပတံးထီဉ်ဝဖီာ်သီၤ၃ 
ယွၤအတၱသၢင်ခဲဆူး 

၃ ကဓဒ်ယွၤအပိဋ္ဌါဒီ; 
မၢပ္ဘၢကဲကၤအပျဲလိၤ+ 



ပ ပ က `ပလုဒ်ကခ် ယ္ဂၤလၢခ္စ. 

ပၢ်ကစၢ်ယွၤအပိဉဋ္ဌါ, 

ေၢပှၤကဲက့ၤအဝျဲအါ.. 

န် ယွၤဝျဲ1ကအါ ထ် ဒြး 

ပလုၢ်တဒ်အံၤတမ်ၤလိၤ. 

ခိ ယွၤရဲကအါထိဉဂ်အါ, 
တဒ်အံၤ တမံ 1ပလူၢ်ယွ ဥ 

လုဒိထိဉ်ယ္ဂၤ. ဂ. ၆. 

ကစၢ်ယ္နဉ်ငျူးဒံလာယ၆ိႈ့ 
အတျကး 

` ဖဟ့ဉ်အပွ္ဖ(8ိင်ဇလဒ်ဆိ 
၀ စုထံဉ်နူ်ဇဲလဲ ၆. 

၂ ကယံၢ်ယတင်တိးဝံးၤတိး ၃, 
တဲလၢ တျာ င 

ဒီစ တမ့ၢ်တၢ်ခဲးဘးန်ႈ 
ပတ်မ ဃတ် ကြ 

၃ ဒ 



၃၅၁ 

လံ5၁:ဝႆ်. ှာ သါ 

ကိ ကိးဘိုကိးအိိဃလုဒ်န်ယွၤ, 
လၢဝ္ဝဘးအခာၢ 

ပ် လ1အဆဲ{ဉဿၤ85်၁ဘး, 
့ၤတ္န််ယဘဒ်ခဲလာဒိ. 

ယ့ဒူခ်ယ၁း-အိုၢ်8ိ တး 

ပ၁ဘဒၢ်တိးဗံၤတိး စ့ 
ဘန ညေ ၅ ၁၁ 

ယသ်းတူဒ်သဲတ့့ 
အဂဂဂဂဂမာပလ်ီီးဂဂီလ၆ီီီီီီီ၆ီီ့ီီီီီီီဲ့ီ 

ဘင်တဒ်ီ. 
- အဉိတၢ်ဒှိဉ်.၈,- - စီၤသဲဉ်ဖီ., 

အဒိဃဘဉ် အ သာ်ဘဒ်လံ 
င လ . င ၁ င္လ လိၤဓျၢ်သိၤပြဲးနျဲၢ1အံၤ, 

အခ်ၤဘဉ်အခဤ်ဘဂ်မႈ, 

ငိၤလ္ပာ်သိၤရြဲးပ္ပ း:ပၢက၁ၢ် 

ယွၤကဝ၀ၢ်ထူက၈ဂ်ယွး, 

ယ္မၤဝဲ1သဒ်ဖိဇီ်8{မး, 



ဘဉ်တၢ်ဖှိဉ်. ၃၅ ] 
ယွ#ကစၢ်ထူကဝၢ်ဇာ 
ယွၤဝျဲၢလၢဒ် ဖိဖိ်တ့်ကၢ. 

ဗဘဉ်ဖှုဉ်ဘဉ်နး ဂၤ 51အဲဉ်ဇိ. 

ဓွ််တနင်ယ္ငံၤကစဒ်ဆံၤ; 

က၀လၢဘ္ခ်ခုဉ်၁ဝံ, 
၄ၢတန်ယွၤကဝ်8ိး; 
ခ်ိတ္ခပဲ~အူအံခုဉ်မိးလိၢ. 

၀အိဉ်ၢ်ယ္ကၤအတာ်ဒီး, 
၀တဒ္စ်ည)ယာၤထိခ်တိ 
ၿတရျဒ်ယွၤကဓဂ် အံၤ. 

ခံဘုပြဉ်ဆဉိဋျၤခဲ့အံ႕. 

်တ၁းပ့ၢန် ယွၤ8း;, 
အိဉ်ရာ်ဆိးပၢၤအဝဲလိၢ1; 
ယွၢမၤဝၱဒ်ထံထံဆးဆးႈ 
တရူဒ်ယွၤဒံဘဂ် ပ်ဘင်ႈ 



၃. ၃၃၅၄ လၱာ၁းဝိ. ၄၁၄ 

၃၅၃ ပတဒခ္စဉ်ညါယ္ဂၤ. ,. ~ 5ၤတဉ်၆. 

၁ ပတရျဒ်ယ္ငၤက၁်ဒီး္က 
၀ဒံအခြမမှဒဆခို 58; 
ဘိ ာကစင်ယွၤအတင် အံၤ, 
တင့်ဥာါယၢၤထိ{်တိ်က္ငံ. 

၂ အီဂကဓင်ယွၤအတပ်5ီး,. 
တဒ့်ညါယၢၤ ထိဉ်ဗဲသိဉ့် 
ပၤလာဒိဖိပားဂူဒ်ဟားဂီၤ, 
ဒံဘဉ်ပှါဘဉ်အဝဲသိ႔. 

၃) ည့ ညယ္ကာာါသာယ္ဆပ 
တငာဠဦီတပ္ပဘဘ်. 
စၢ်ယ္ငၤအဝ့ဂ်အငျိၤနှဉ်, 
ပၤလၢခ်ဖိဆိဖိ်တက်. 

၃၅၄ ဘဉ်တၢ်နဉ်. ၈၆. 
စ့ 

၂; ၁“ ဤဏ်ပဲညြ ဥယ 

ယဘငဉ်တဒ်ပိီ်အါ ဒု. 



မ္မာ. - ၅ 

ဘဉ်ဆဉွ်န၁း ဘဒ်ဠ်ယၤဘင််, 

ယဝံးခ်န္ရ််တဘူ်. 
ဓတာ်ပိ်တၢ်နးဟဲလၢန္အ္သိ်) 

ပယအာဉ်လီၤဘိလိၤ၃့, 
ဘ် ဆဉ်တပ်ရဉ်ဘင်ၢစးတိ် ၆. 

ဏမႈၤဟားဂီ#သ#ျု. 

ဒျ ဗ််န္ကဒီ၅္ဆနတဂ်ဝ၆ိယၤၢ; 

၃၅၅ 

ဗ့့ထဲတၢ်ဆဲဉ်ဖုါထ်ဉြး 
န၅စာငျှးတိနယၤခံးဘဉ်း 

ဘင်ဆဲး၀ဝဲလၢ1ယဂိာ. 

ဆိဉ်လိၤ၁း ငငး ငြား 

ကြာလာ ်ဘနုန်ာတံာဂ်, 
ဆိဉ်ီၤယးဝှဒ်နူၢ် 

ဗီး ံနဲမျန၁းပၢ်ဇၢ, 
လဲဒဉ်ယ၁းတမၠ်. 

တုၤနူုၤတရုယ၁းခုမႈ, 

္နး 1ဆံး8လဲဉ်ပတဲတဘ ဦ. 



. ၃ ၅၆ လံ5၁%ဝႆိး ၁၆ 

၂ တပ်ဖိ်တၢ်နးမ့်ဆၢပ၆ဉ်, 

ဆူထျဉ်ဝုညါခဲဒိညါ, 
ယတိၱၤလိၤဘါ အါန့်အသ်ဂ်ႈ 

ကမၢဝူၤထိီ{်၁:, 
မဲာ်ထံကမၤဖျါထိဉ်တၢ်နး, 
ယ့်ှုးဝႆာမိးအနင်္ဂရဒ်မ. 

ယွၤတ္ခ်ပတ်းပဝံးဗု႔ယၢဒ်ိ, 
်ဟီးအတာ်ႈငူၤခီး? 

မှ််တိံၢတင်ဆဉ်.ကမၤဘျါ ၁1၆၆ 

ဘင် ဆည 

လၢ ပဲၤထိဉ်လၢတၢ်ဆဲ{၆၈, 
မှ တၱ ဘါအိၢံ၁ကိး. 

-ပ 

၃၅၆ တၢ်ဖိ. ဂ.6. နာ့ 

၁ တၢ်ဖိ်တၢ်နၤယ8:ရဒ်မႈ, 

ယစံးခ်န္ဂ််တတူဉ်, 



~ 

လာလာလာ 

ဘဉ်ဆ်တၢ်နးဒုးကူၤကၤယၤ, 
ဆူ တၢ်အရှဒ်အပူ1. 

မၤဝဲခ်လဲဉ်,ယ္ဟးဖိိးတျှ, 

ဆူတၢ်အအၢအတျါ; 
ဘင်ဆဉ်ပၢ်ယွၤ.အဘျုး8ဉ်မႈႈ 

ဒုးပီယဒ်ီၤယ၁:း. 

အခါဖဲနူ်ယ၁:အံၤဝ့ႈႈ 
ပယဆုဉ်ယ၁းလၢယ္ငႈ, 

ဘင်ဆဉ်လၢခံ,တၢ်ဆုဉ်၇် အံ 
လၢ+ထိဂ် ပဲ4ထိဉ် ဝ့ၢ်ဇါ. 

၀ၢ်၁းဘိဇၢ,နဆဲဉယၤ ၁၇၆, 
မၤ ပဲ1ယတၢ်ဆဲ၆ အံ1;္ခ 

ဒီး5အဂၤ,မ့််မၤႈတဘဂ်, 
မၤဗီ်မႈနးယၤခံး. 

မက 



၇၅၁၃ .၃၅ဂ လႆ်၁:ဝႆ်. 

ညး 
၁ 

တၢ်ဆူတၢ်ခဆါ . ဂု. 

တၢ်လၢတၢဒ်ဆူလၢ1တၢ်ဆါ; 

တဗူၢ်နုဒ်မႈဗ်ဉ်မၤဘဉ်, 
လၢထံးလၢမဘိဒ် အံၤခု1ၤ, 

၀ခါဘင်ယွၤကလုဒ်၁+၆်. 

ှၢ်ပခါယ္မႈတ္သ္ယု?8% 
တၢ်ဆူတစ်ဆါတုၤဝ်ၤလီၤ, 

်ဖိးဘွးဖိၢမျပ်အဒဲ့း 
ပျၢ်၇့ထဲကစဒ်ယွၤန့် . 

တၢ်နးတ်ဖိဉ်ပ္စဒ်တုၤပ္ပၢ, 
မြး ၁ 
တန့ ရွေ 

ခဲညၢနူ် မဆက 

တၢ်ဆူတၢ်ဆါ . ဂ. 

ကစၢ်ယွၤဇ7,ယဲဒအံ1) 
ဘတၢ်ဆူတဒ်အၢနူဏ္ကး 



ဘဉ်တၢ်စါ. - 

မ်ယမၤ၁ချးကမဂ်, 
ယဘဉ်တၢ်ဆဘါးခံၤန်းမႈ. 

ဝ့ၢ်နာ်၁ကဒ်န် 8:, 
၁ၤကညီၤဖယၤတကၢ်၆ၤး; 
ယတၢ်ဆူတဒ်ဆါအံၤန္ဝ့် 

မၢဘျါက္ခၤနူ််ယၤတက့ၢ်, 

မ္ခ်နဒ်၁က္ဆခ်န္က်ဒီး, 
ဒရားဋဘာကဲ သိဂ, 
ရွန္ဦိဘတာ့န်န္လ်ါ, 
ဖဲစ္ဝးဒူဓာဓတာဘ်း 

၄ မိအဲဤ်လာတူကညီ?», 

လၢ1ယဝိ္ဌၤကဒ်ါ်ဖုါလိ, 
ကဲထီဉ်လိာထၱတၢ်တကၠန့ 
ဝ် ညီဉ်ပီတ္စယၤ တက်. 

တၢ်ဆူ တၢ်ခဆါမ့ၢ်ဘျါယၤ, 
ပယကလျၤက္ခၤယွၤအ၁ႈႈ 



၃၅၉ လႆာ်၁:ဝႆဉ်. 

မူ်တဘျါဘဉ်ယဝ့ဒ်ဒံ, 
ယထကထိ်ဘးယ္စၤဂီၤထံး. 

ဇ ယဝ့်ခံနူၤမ့ဒ်၁မူ; 
ယခိဉ်လၢကစဂ်စုဗူၤ, 
ယဝ့့ဒ်ဒံ,မ့ဒ်၁မူဒီး, 
့ၤခံး3:3ခဲလာဒ် လီၤ. 

၃၅၉ တၢ််ညၢ်. ဂ. 
၁ ကစၢ်ယွၤဇၢ,လဲဒခင် အံၤ, 

ဘဉ်တၢဒ်ဆါဒီးကိညၢဒ်လံ. 
၈ၢ်ယွၤဇၢ,လဲဒင် အံၤ, 
ဘဉ်တၢ်ဆါဒီးတိညဒ်လိၤ. 

၂ ကဓဂ်ိ8ဉယၤလၢတၢ်ဆါ ; 
5၆ ဝံၤဒီးမႈဘျါက္ခၤယၤ. 
ကစၢ်တၢ်58ဉ်တၢ်ဒီအံၤ, 
မဃိ:ယဲ,ဒီးဘျါကၤလံ, 



_ ဘ်တၢ်ဆါ. ၃၆၀ 
ရလိ ရလ အရ အလမာလာလ ၉ လဲအ 

န်း ထးာံဂ်ၢ 

ကာ၁းဝံဉ် ၁:း~စ1ကစ်. 
က်အ ၁ဂျးအဖိ်8း, 

ယကဝံးပတြာၤတီ်လိ. 

ယၤတဂၤတုၤအံၤဆူ ညါ, 

ယကလူၤကစၢ်အာ၁း. 

ဗ််န််ကွၢ်ယၤတကၠ်. 

ဘီးထိဉ်စင်ယ၁:းတကၠ်. 

ဘါဘၢ် လၢပၤမၤတကဲဘဉ်ဘင်ါၢ်. ဂ သနက 

ငလ ၉၂. ၀ါဗဲၢတံၤ, 
တၢ်ဆူတၢ်ဆါတုၤဘိဉ် အီၤလံ, 
ကစၢ်ကလုဒ်ကထါအိဂ်ဒီး, 

ပဟဲဘါထုကဖဂ်အင်ီၢ်. 

အတာ်ခဲးတူဒ်အတာ်ခဲးဘး, 

အိာ်လၢ1အဝ်ၤလၢစဂ်မဲခ်ညါ 



၃၆ာ လ်ာ်၁းဝႆ်. 

မၢႈဝှၤမၤပျဲး:မၤဟါမင်္ဂက့ၤ; 
တၢ်ဆူတၢ်ဆါမၤဘျါ တက်. 

ခဒံး5သ:ကဓၢ်တၢစ်3ဉ် အိၤ အံ (: 
ကမၤအါထိဉ်အပါရဗံ, 
မႈဝ့ၤမၤဝါအဒူဉ်အ၁:;, 

၁:ရုၢ်ိဆုံလူလိၤရ1 ရၤ. 

တၢိဆူတၢ်ဆါ ှ ၢ်ဘျိ်ပ့်ဘျါ., 
ခြး း;ကလူ1ၤကဝ၀ၢ်အ၁ 

ကဝၢ်အဂျျကစီ383်. 
ကစၢ်ယွၤဇၢ,ကွဒ်အီၤထိတိ. 

- ~တၢ်ဆူတၢ်ဆါ. ၈... ရာ့ 

တၢ်ဆူ တၢဒ်ဆါတ်ဖီ်တၢ်နး, 
ဟဲဝဲလၢကျှဒ်လဲဉ့် 

ဟဲလၢတ်5်တ်ဒီက့းပှ1, 
လၢယ္င္စၤကလုဂပ်တဲဝဲ. 



~ 

~) 

တမ့ၢ်လာယွၤဒူဠ်တ်ဉ် ဝးဏိဉ်. ဝ်, င 
မးနါ၆1 ဒိဉ်ကၤပၢ, 

ဗ့််သ1အဆဲ{်အကွံပွၤဒီး, 
တိးလိၤပငူဉ်ပ၁:. 

ပမ့်တဒိၤတၢဒ်5ဉ5်တ်5ီ့ 
လၢယ္လ18ဉ်လ်ိအပ့် 

ဗဒ္ရ််ပ၁းကတားဝီးညိ, 
တထုၤလၢ+ဝဒ်အဆိဉ်. 

ဖ်ခ်န္ကုဉ်8း;ပဘဉ် တၢ် 

တင့ၤ၀၁းအုးဘင်ႈ 
့းသၢပပဒ်၀၁းလၢယွၤ, 

ခ ထုကဖဉ်အါအါ. 

ပမၤခ်န္က်ာပတၢ်ဆာါ အံ1. 
တတဟဲကလီငီဘဂ် 

မၤအါထိဂ်အၤပပါရမ်ႈ 
မၢႈိပၤဆှံပ၁:. 



၂ 

တၢ်နှိဉ်တၢ်နး. ၈.6. 

တၢ်ဖီ်် တၢံနးတၢင်ဆူ တ်ဆ, 
ဝ့ၢ်ဘုၤအိဉ်ပြၤအံၤဒီး 

တဝ့ၤ၀၁းဟးဂီးခံးဘဂ် 
့ၤကျာၤထိဉ်ကူၤတ?ိ. 

၀ၢ်ယွၤတၢ်8ဉ်တၢ်ဒီပၤအံၤ 
တဝ့်အမၤဒံပု1, 

ကမၤအါထိဉ်ဒူိ၁းဆံံ, 
ဘိးသိၤ~၁ဉ််ိီၤပ၁း. 

့ၤ၁့်န် ထီ{်ပတၢ်ခဲးဘး, 
ပံဒူ်ပ၁ဧးဆီဉ်လိ1, 

ထဲလီၤပံတၢဒ်၁ရူးကမဉ်,; 
လၢယ္ဘၤအဓဲဒ်ညၢါလိၤ. 

ကစၢ်ယ္နဉ် ရှူးတဒ်ပိီ်တၢ်နး, 
လၢထူ့်ှညါအငိၤ. 

ုၤသ7ပဒ့်နိုဉ်ကူၤ၀၁ႈ 
အတၢ်8းလၢပ၆ိ. 

ငႆာ်ခးဒ််. ငါ 

ဖား 



၄5 - ဘဉ်တၢ်ဆါ|. 
အမီ. 

၃၆၃ 

၁ ဝ့ၤ၁်ိ်ထိ တၢ်ရဉ်မူမိ{, 
'လထၢယ့် ရှူးပွၤန့်ပၤ, 

ခာ ငးအဲချူးဘအပိဉ်, 
က္က ၁၁ 

၃၆၃ ယ္ဌၤတၢ်ိိမၤဝ့ၤပ္ပၤ. 6.6.ဂ.၆. 

၁ ၈ဂ်ဇၢ နိ တၢဒ်အံ႔; 
ယဒိးဃသဲရာ်မး လီၤ, 

ဟဲလၢက ၀ၢ်တၢ်ဆဲဠ် တင်က, 
နြ ကမၤဝၤယၤတဒိ. 

၂ တချုးဃဖိ် ညာ့ 

သဟးဖျိစသွၤအကျႈ 

ခဲအီ1ယဆံဉ်ယဘဒံခဲးဘး. 
၆ိးဂုခ်ဟဲက့ၤယပဲ. 

ဒု . '၈56ဂအလှ္ဂာဆ) 
ယလုဒ်င့်် ခါဝတဒ် 



၃၆၄ 

၀ 

() ~) 

လ.~% ၃ 

လ််၁:ဝီဉ်. 

ခဲအံၤယဂု`တိၢနိရၤရ, 

ဒီ;လူၤကစၢ်အ၁:း. 

ယဝခ်သ၁၈းီ်ဏိႈ 
ယဆိဂ်ဲၤ ီ1တန္ရ်ႈ 

ခဲအံၤဒူဉ်ဒူၤ၁းဒူၤအိဉ့်ဒီး, 

မၢန7ၤမၤဆဂ်အီ1ဒ္မ, 
ယူတာ ထႈးဖီစိယ္တ်န 
ဟဲလၢကစၢ်အဘျ :, 

ကမၤဝ္မၤထိီဉ်ယဒူဉ်ယ၁ႈ; 
မၤအါကိဉ်တၢ်အခုဒ်. 

တ်. 

ပၤတးးုး 

ပန်ပက၀ဒ်အံ1; 

ပနၢ်ပျှၤပကဓဒ်ဆံ႔, 

၂ ဖၤ၁းခ်ဆ့္အခိးန်း 
မၤ ၁းခ်ီၤအဝိႈနူ်. 

၄76 
%လ- ဂၢ 

အလရ 



1) 

၃၆၅ 

- 

တၢ်. ၃၆၅ 

ထုၤပ၁း းပားထိင်က္ပွံာ်ဒီး, 

တုးဖဒံးက့း၁၀၆ ဒီး, 

ပန် အိ်လီၤကဲ်ဲ, 
ပၢှၢ်ဝျၢၤမ်ၤတဲ်ဖဲ. 

ခ်ပကူပတ္ခင်လီၤတွံဒ် 

ခပဒဝိႈ၀အ္ခဒ် သီးတ္ဗိ၆. 

ပ်န ညး ပြ 

ပ ြီစြမ ဒါ 
ပုၤကညိ  အံ1ဗ့ၢ်ံၤလိၤ. 

ဂကငၱနုဗါဘုဆူတံၤဖဇိန့ 
ပံအာဒွီထူအၤဿၤၤ 

၁ဦၤမၢအူဆုန္ရဲာ်၆ 
ပအဒန္ဂါဆူုနုာလၱၢ, 

015 အဟု 

ပၤမၤတပဲၤတိဉ်8{ဖ8, 



၇၆၉ 

ပ္လ 

လံ်ားဝႆ်. 

အံး က့ၤစာ် အၤကၿၢ်၉၇, 

ကွၢ်က့ၤစ်အီၤတစၢဒ်ဖဇၢ. 

တၢိဒႆ့. ဂ့ 

ပၤ၁:းခီးဝီးမနူၤလဲ 
နဝ 

ပၤ၁:ခး53မနူးသီာ. 

မၤ၁:ခ်တၢ်စ္သ္မွ္ဦူ ဥူ 

တၢ်လၢပှ1၁ဝျှၤကညိ, 
မၤ၁:ခ်နှိဉ်ထံးမးလိ(. 
ဟၢ်ပၤကညိ ဟ် { 

မၤ၁:ခ်နိဉ်ထံး3ၤဖိ+. 

တၢ်လၢၢှ်ဖိၤမံၤ1ဖိၤဒီး, 
ညှာံးခံစထိက္ခံဒ်ဲလီၤ. 
တၢ်လၢၢိီဉ်ဖိၤမံၤ8.ဒီ#့ 
ညှံးခံစူထိက္ဂံဒ်ဝဲသီၤ့ 

င 



၄၂၉ တၢ်ဒႆ. 

၄ှ ဝ႕ှ1ကညီအလၤကပီၤ; 

မၢ၁းခ်န်ဖိ၁:လိၤ. 
ပၤကညီလၤကဝိီၤဗဲ, 
မၤ၁:ခ်နှိ်ဖးပိးနဲ်, 

အဘိဂ်အဖီတဖဂ်ဇိၢ်; 
လိၤဘိလီၤညှကွံခ်ဲလိ1. 

အဘိ အဖးတဖပဂ်ဒီး, 
လီၤဘီသိၤညှက္ယံခ်ဲလိၤ. 

ပဘဉ်ဒႆ. ဂ. 

5ိယဏ်ဒံဇာက့ၤတင်,့ ! 
ယခိ်ပျဲဉ်လာခိအံၤဇါ. 
ဆူအကိဒ်ပတဉခူဉ်ညါ, 
ယ၁:းကနိးတဉ်လဲၤဇါ. 

ကီိၢလ1အတၢ်ကခုခံး, 

ပကၠ်ဖးတခူဒ်ဘင်ခံး, , 



၃၆၀ 

၃၆၀ လံ်၁:ဝႆ်, ၄၃၀ 

ဖဲတၢ်လာခ်ပ၁ၢပူၤနိဉ်, 
`တၢ်ခံအတိၢ်၁ယုဒ်လိၤ. 

တုၤလာတိဉ်ခိဉိအၤၤယလဲၤ. 
. ၀၁ကလဲၤဖဲလဲ{ဉ်ခီလဲဉ်. 
ယက၆ိးဘၢ်ရဒိ၆်မႈး 
ဝ့ ဘမ့်ယကဘာ်ရဒ်. 

တၢ်စံဉ်ညီဉ်ကွိၢ်ပြုနလပြီၤ» 
မူကပိဒ်လိၤမ့်ထူ တိဂ, 

ယကထံ်ဘဉ်တၢ်န်နဲဉ်, 
ယ၁:ကဏဇျးခုသွဉ်. 

အပျဲၢ်ဒႆ. ဂ့ ပြ 

ပူၤပျဲး ခွလဲဒီ အဂီ စြ 

ပ္ဝုၢ် အအအ 

အကစဝၢ်လၢအမၤဘှီး, 

အဒူ်အ၁းလဲၤညိတ္မွခ်. 



တိႆ. ၃၆၉ 

၃၆၉ 

နတမၤစဲး၁ 0၇ ၤနဲႈ 

တမ့ၢ်ခဲးဘးဖိင်ယဲ. 
တံၢနံးပိနုဆစစ်လာၤနံ 

ာတၢ်တမၤကိၢ်လၢၤန္သး. 

တအံ သမႈ, 

တခိးယဲးသ်းငီလၢၤတင်. 
ဓာ်လာအခဓိဋ်လီၤဘျးအံ1; 

အံး ါဝဲ့ယံ. 

ကူး ြပၤီၤဝံၤလၢခ်် ယး 
တစစနဲ့ ပဉ ဆ) ညး ဟြ. 
အဓဲဒ်လၢမဲ််ထံဝါၤအ , 
တၢ်ထွါါ ကကာ. 

အပျဲဲၢ်ကၤ. ဂ. ပြ 

ပဝုၢ်လၢ1အတူၤအင်ါၢ်; 
ခးရထိးတဒ်လိၢ႔: 



၃၆၉ 

စာ 

င်ာ်၁:ဝႆဉ်. 

ပဟ) မူၤဟါပင်တၢ်အံ+, ' 

စ့်ပဝုၢအနူၢ််ဘဉ်လံ. 

အဒးန္ရ်ဝျှ်လ7၆်မႈ, 
ျ်ဒီးအကစဂ်ဝျှံ ထး. 
ပံတ်ာခးဝ6န်အံခံ 
၀ကလဲၤစဗုဒ်ချျ၁ခံ# ” 

မြင် 

ဘဉ်ဲလၢတၢ်အဲဉ်အင်္လာ်. 
ငဝုၢ်တုၤတ့ၢ်တၢ်ဘိဂ်ပူး» 
လဲ1ချျန်ါကလံၤရဒ်ဆူ ဉ်. 

ဘိ်အွံးအရ် နၢ် 
လဲၤ၁ဒဉအဂိၤဖိဂ်လီ1. 
လၢဝိ်လဲဉ်ပဘဉ် ခံးနုး, 
ထံစံဉ်ီဗုဟဲဥူးဒွး. 

ခ ကတုၤတၢ်ရဒ်အငီ်ႈ 
ၿကၢၢ်ခံး8်နမႈလိၤ, 



စျ ဒီ 

တၢ်ဒႆ. ၃၀ 

လနဉ်မာဆရြဖြးတနီဒီ၅၃ - 
ဖဲန်ာပတကိၢ်လ1ၤလိၤ, 

ဲ1ကဒႆတ္ခဂ်. ဂ. 

ကန််တ္နၢ်မူမိ{်ဖိဝံး, 
မူိ်ဖိဝံႈ, 

ုၢဇၢၢဟဲ ထိဉ်ဘးဆူ အံၤ, 
ဟဲထီဉံဘးအိ်က္နၤပဲအၤ. 

ဟိ််ဂုၤကၤဘိ၆်၁က္ထၤယံၤ: 
ဘိဉ်၁က္လၤယီၤ 

ဖူိးထိ်လၢယဓဲဒ်အံၤ, 
ားထိဉ်လၢယမဲခ်ညါ အံၤ. 

ယနၢ်ဟူအုဉ်တ်ရဒ်ရှဒ်, 
အုဉ်တဂ်ရုဒ်ရဒ်ႈ 

ယလဲၤထိဉ်ကၠၤထီဉ်လုဒ်လုဒ်ႈ 

ယဿူၤဆိင်ရဒ်ရဉ်ခု{်ခဉ်, 
၂၇၀ 



က တစက် 
1, 

အဝဝလဲခ်တစီလဲစ်. 
ဆိးဗဲဖဲလဲ်တပူၤလဲဉ်. 

၅ ဒႆ8{နုထၢ်မၤစဉ်ဒီး, 
တၢ်မၤ၈ဉ်ဒီး, 

ဘိ်ဲဆူလဲ်တ, 
ဆိးပဲဆူလဲတပူၤလိဉ့်. 

၃ဂူ၁ တိံ. 6... 6. 

ချ ပနၢ်ခိပကစၢ့် 

ဝီၤဂဒ်ပဆ့္ဝစီၤ, ` 
ပဒူဉ်၀၁ကကၤ၁ခဉ်, 

ငီးတဲဒ်ပနၢ်ခိလီၤ. 

၂ ၀၀ ဝန််မ၆ိပကစဒ့် 
မူဒ်ဟိ်8ိ် အကူ, - 



၄၃၅ တၢ်ႆ. ၃၀၃} 

ခ 

၃ဂု) 

ပ၁းလၢညါယွၤဟု်လၤပှၤ, 
ကကဏ့ၤဆူ ယွၤလၢမူ. 

ပက္ခၤဆူ ယွၤ၁တး, 
အဂှဲၢ််ကတိဉ် ဖန် 

အခု အဒါကလိ1ၤဆူရဒ်, 
ကိဠ််ထု်ပျဲးတင့. 

ပ်. ဂ. ~ီက္ဂၢ်လၢ်. 

တၢ်္ဂလၢတၢ်ဝံ8{် ကိီးပ1, 
ပဘဉ်လဲၤဒီးမိ်၆းမႈ. 
တူၤတဒ်ဒံ8ဟဲကိးက့ၤ, 

ပဘလဲၤပ၀အိဂ်တ၇့..- 

တၢ်ဒံ8 ကျှပလဲၤအံ1,. 
ပဓဲဒ်ညါတဒ်အိင်ခံပ်ၤ. 
တမံၤဝ့်လရဒ်မ့်အူး 
တမံၤဝှ်ဲဒလ~မူ. 



၃၃ 

ချု၃ 

ဒ 

ငာ် ၁:ဝံဉ်, ၄၃၆ ( 

ပၤၢဘျဉ်တတၱတဘါယွၢ, 
တၢ်ခံ8{ ဆှၢလီၤဆူရဒ်. 
ပၤဘါယ္ဝွၤတိစီဆုံ3း:, 
ဆူမူတၢ်ဒံ8{် ဆာ်, 

ကျၤ၀ဝဲလၢမူတဖဉ်ဒီး, 
အိဉ်မုဒ်ဘဉ်လိ(၆8ၤလီၤထိ. 
တျၤလီၤဝဲလ1ရခ်တဖ(ဉ်, 
ဘဉ်တတၢဂ်8ၤ8ၤ စဉ် စဉ် . 

တၢ်ဘိဉ်တၢ်ပိ်ခံစံၤအံၤ, 
ခဲအံၤပာ့်ညါဘဂ်လံ. 
ဖ်ဒခ်န္ဂ်ပၤကနဉ်တၢ်ႈ 
ခံ စဉ၁းထွဒ်ပြးပြး. 

ပ၁:မ္ခၢ်မန္ဇၤလဲဉ်. 9. ပ 

ပ၁:ဝ့်ရၤလဲဉ်ႈ 
့်တၢ်ကင္စံ3း, 



၄၃၇ တၢ်, ၃၃ 

တစိ7ဟါမဂ်ဝဲ့ 
ပခံပကူၤလီ႔. 

ပ၁:ဗ့ၢ်ရၤလဲ{်န်ႈ 
ပဒံကွၢ်ကဒီး, 

့့်ဉ်အူလီၤပံ်တ္ခဒ်ႈ 

ပငံညီမႈသိၤ. 

စ ပ်န္ဂ်ပတ်ဉ်, 

လၢဟိ်မ်ဘ်လဲ{, 
ဘင်ဓုၤပတက်ျိး, 

ဆူမူခိဉ်ချျလဲဉ်. 
ဟိဉ်8ိဉ်တၢ်ဆရဒ် အံၤ, 

ါစုဒ်လၢတပ်ပီဉ်, 
ပဒံ ဒီ'ပအ့အံၤ 

မၤိ်ကိဉ်တၢဒ်ဟိဠိ, 

၃ ပကွၢ်ထိာ်လၢ1ထး, 
ပထံဉ်လၤကပီၤ, 



၃၇၃ လႆ်၁:ဝိဉ. 

ပၤရဒ်8အါ ်ၤႈ 

၁:ဝံဉ်ထိဉ်ယွၤလိၤ. 
၀ၢ်ၤဲအရုန်, 

ဒႈမၢပက္ခၤထီဉ်ႈ 
ဒ ၁ကိးတ်ရ်နူ်, 

အထူအယိဒ်ိၤ. 

မ်ဒ်န္ဂပဆၢ; 
ပက္ခၤထိဂ်ဂ္ဒ္ဘျချ, 
ပူၤပျဲး ~လၢ1တၢဒ်အၢ+ႈ 

လၢပဲ႔လ~+တၢ့်ၤ. 
လယ် မှူးအမဲဒ်ညါ, မိ်တိၤလၱၤပ၁:; 
ပတြၢၤၤပတၢ်`ဲ် ပၤ, 

အမၤ8ၤ၁ဉ ဉ်. 



ဂ့ 

၃၅၂႕ 

တ်ိ. ၃၅၄.၃၅၅ 

တ်ခႆ. .% ` 

ပဗျံဧတၢဒ်ခံဘဉ်လဲဉ်ႈ 
့ၤလၢ၁:၃; 

့ၢ်လၢမူခိ{အငျႈ 

ထိဉ်ဆူတဂ်ရုဒ်. 

ပင်န် ဖဲအံၤတရုဒ်ႈ 
အိဉ်ဒီးဘပ်ပိဉ်ႈ 

ယ့ှူးဝ့ၢ်တိးပၤဒူ1; 
့း၁းခုလိၤ. 

ယ့်ရှူးတဲ အိဉ်န်ပၤ; 
ပက့းရ်မႈ, 

အိာ်လ1အဝးနံါပၢ်ႈ 
ဒုံး. 

တၢ်ႆ. ၈၆, လ 

ပဘူး၀တံၢ့််က့ၤလ1ညါ း 
၁းထုးအသိၱတစိဂ်, 



၃၇၅ လံာ်၁:ဝႆိ. ၄၄၀ 

ပ့်လ~ၢယ္နဉ် မျှးကလုဂ်ရဒ်မႈ, 
ခုးထိဉ်ဘီၤဆူအဘိဂ်, 

ပဝဲဧဉ်အံၤတအိဉ်၆ဘဂ့် 
၀၃ုးပ၁းကိးနံ1, 

စံးယီ်ဒံးဘူးပသိ််လၢထႈ, 

ကိးမႈပပိဒ်အခံ: 

၃ ပလဲၤခူဉ်လီၤ_အိၤလၢတဂ်ပူၤ, 
ပဝျံၤတၢ်ဘဉ်မလဲဉ်ႈ, 

ဃ ရျှုးတငိုမံလၢ တၢ်ဝူၤ, 

ဒန္စကပဒ8ိပတဲဒ်. 

၄ ၀ိ်၁:ဘိမ္နဒ်မံဖဲန့် 

့ၤလၢပဗံ၁တိး, 
'မိနအဝဲၤ၁မူထိဉ်က့ၤး 

ပဲၤ၁မူခီး:. 

ခ ဒိး၆ိအက့ၤထ္ဍိံသုပ္လခင္တို့ 
ခးနဲဉ်ပတျုဝူဒ်ကီး, 

+. 



၄၄၁ တိႆ, ၃၅၆ 

လၢရှဒ်ဲၤထာဉ် အနံၤဖး8ဉ်း 
ပက္ခၤထိဉ် အိ်ဒီးအိၤ, 

၃၇၆ တၢ်ဒႆ. ဂ, ပး 

၁ လၢတာ်ဒံ8{် ဟဲ ကိးန္က်ပၢ, 
ဘ{်လဲၢဒူဉ်ထုး၁ႈအုႈ, 

တၢ်ခံမ့််လၢမူခိ၆်ဲ တြိ, 

ကျှထိဉ်ဘးလၢ+တၢ်ရုဒ်, 

၂ ကစၢ်မ့်ဟဲ၁၀+ၢ်နူ်ပၤ, 
ပ၁:ခု8ဉ်မႈဒီ 

တၢ်ခံအဝျှံ,တနုဂၤလၢၤပ1, 
ပက့ၤထီရုဒ်ပမႈ1. 

၃ ယ့်ျျး၇့်ကိဉ်,ပင််ပံဒါ, 
ကဝုဒ်လုးဝ့ၤသိၤ, 

မံနီၤလၢအဒးနါပါ်, 

၁;ဟးထိ{့်ရုာ်မႈလ်ၤ. 



ဒွီပုနဝဲနဧၢနဖိက္ခၤထိဉ်ႈ 
ဆူ တၢ်အရုင်ဘၢ်ပၢၤအင်ၢ်) 

လၢစၢ်ယ္နဉ် ရူးအထံးႈ 
ဗ််န္ရ်ဒီး၁:အုးတင့ 
ထွါတွံခ်မဲဒ်ထံမဲဒ်နိတက့ဒ်ႈ 

ဒီးဝုဒ်85ထွဲအခံ. 

နပိပူၤသံၤတဂ်ပိိ်တၢ်နး, 
တၢ်ဆူ တၢဒ်ဆါ တၢ်ခံအပ်ပှ် 

ဒိန်. 
~အဒိတူဂ်ထူန်ဘဂ်ဝဲလံႈ 
ခိးႈတိၤလိၤ ဘါလဒယ္ဗၤဂီၤထႆ 

းႈဝံး၀ဤဘ11အဘျုး. 

ဖ်ခ်နူဉ်းဘိ၆လ1ၤတဝုၤ 

စိ်ထီ်နမဲခ်တ္မ်ထီ်တက် 



၄၄၃ 

ခရမ 

ဒိႈဒဘ'ထုကဖဂ်ႈ 
တယ်္ကာ်ဘဖိန်ယ္နဉ် ရှူးကကိး, 
ကပဒ်နၤလၢနပိအပိး, 

လၢမူမိ ဖိအတျါ. 

တၢ်ဒႆအကတိၢ်. ဂ. ဃာ့ 

ဘင်လၢယခံမ်လၢယဒံ, 
လၢရု်လၢ်တၢဒ်လၤယှ် ရှူးဥ်, 
ခွာ်လၢအထုဉ်အခိပ် ပုၤ၃့့ 
ဒီန္ဓဥတၢ်လၢ+၀ဂိၢ်ကန္ရ်. 

ဘင်လာယဒံမ်လၢယဒံ, 
အိဉ်ရ်အိဉ်ဖီးလ1ဘူးလၢတၢ် 
ဗမိးဟး၁ဒ် တၢ်ရဒ်တိ{်မဉ်ႈ, 
ဘိ်န္ဂကဒီးဘင်ရခ်မှမိ{်. 

ဘဉ်လၢယခံဃဘဉိဒခံိၤ, 
မ်လၢမူဒိဉ်အဖိတဲ သိ, 



၃၅၉ လႆာ် ၁းဝႆ, င 

မ််ထ်္ဆဉ်ယ၁းဆူ ယွၤအဘိ်, ` 

၉ 
၁ နေတဲ ဂ်လၢဂွ် 

ဆူတစ်အရဒ်အထူအယိဒ်. 
တချုးသဒံအခ့အခါ; 

်လၢတၢ်နဒ် ပဲ4ထီ{် ရၤရၤ, 
ဝ့်ပဲၤ4ထိဉ်ဒီးတပျၤလၢ1ၤဘဉ်, 
တုၤနူ1တရုယက့ၤရုဒ်မႈ. 

~ ဗွ်မိစ့်ပူး. 

မြက >... .- ဂျိူ 
နှ 1 

ဒိကနဉ်ဇ္ဇၢ််ထံတကု်, 
စံး၁ဉ ကိ 8, 
ဟဲတွဒ်နှ်၃ငၢပဒ်၀+ၤ, 

၃၁မူခံးန်တက့် 
၃ပူၤပျဲး တ်တ 

ဘခ်မံခိုၤလၢဟိဋွ်မိဉ်လဒ. 
ဆုဉ်ခံကျဉ် ံ ကိးအဂၤ. 



၄၄ ဥ်ဉ်ပူၤး ၃၈၀ 

ပင်ယွၤစၢႈကွဒ်ကူၤနပိး 
ခုးကတိၤပ၁းဇ္ဇၢ်ခဆိ,့ 
ခ်ကဘဉ်ပင်္လၢ်ရဒ်န့ႈ 
မၤစီဆုံပ၁:တက်. 

ဒွ. ဂ. န 

ပၤလ1အစံလၢတိဉ်မိ{်လဒ်, 
တၢ်ပီဉ်တၢဒ်နံးတတုၤအိၤဘဂ်ႈ 

တုၤရုဒ်ဲၤထ7်အနံနန့်ိ(. 

ကွဒ်ကွဒ်ၢတၢဒ်ဒီလၢခ္စဉ့်ခိ်န္ဦ်ႈ, 
စ် ၆ကလံဒ်ကနင်ဇ္စၢ့်ၤ 
စံးခဲဒ်အံဃဟိ်ခိ၆ 8၀၇, 
ခုငိၢ်မံန််ဟဲ ကွၢ်ပဒ်၀၇ၤ. 

ပစီၤပၤ@ၢ,၃ဘဂ််ံ{ီႈ, 

းဆုဉ်မီးကျဉ်ခ်ပ္ပႈအဓိ်, 



၃၀ဒ 
(အီလာ 

၄ 

ပ္လိ 

၃၀၁ 

၁ 

လံ်၁ဧးဝံဉ်. - ဆင 

၃၆ကဖိၤတတုၤဒုဘ်, 
တၢ်ဝံးပတြဲဂၤတနူဂ်၃ဒုၢ်. 

တၢ်8{ဉ်ယွၤဇာ,လၢဒ္စ်မိ{ဉ်ပူၤ, 
ပခုးပ၁:စံးယံဒ်ခံးဘူး, 

ိာ်ိကလံဒ်,အိ{်၃်လဲဉ့် 
ကတိၤပ၁:ပပျဲတကဲ. 

ခံး:ပိးကပူၤကပျဲးလရဒ်, 

ဒႈထိဉ်ဘးသ+ကစ်မဲဒ် ညါ 
ဒိးဝံးပတြဂၤနဘျုးနံ န္တ 

မႈစဂၤက့ၤပၤတစါား နစ္စ. 

`ခဲတိင်တစဉ်. ၈, မီၤက္ပၢ်လဒိ. 
ဝ့့််တၢ်ခဲကိဒ်တစဉ်, 
တခ်အံၤတစဉ်မိးဘဉ်. 
တၢ်တအိ{်ခံပိဒ်၁1ဘီီး 
ခဲလာဉ်ခံးဗိးတဗံၤမိ. 



၄၄ဂူ ခဲကိ၆တခဉ်. 

တၢ်တခ်ဉ်အါမံၤအါကျျိၤ 
ဘိ၆်တမံၤစိခံး3:3:. 

ဝ္စဝ့်လရ်ပူၤနူ််8:, 
ဘ်််ထဲဆါကိၢ်ဝ္စ်လဲးလိၤ. 
ပၤကတယဲဒ်အဘဉ်လရဂ့် 
လီၤ8ိၤသငီၤထီတပျဲးဘဉ်. 
ဝ့့်လၢမူခိဂ် တိ, 
အိင်ထဲတၢ်စု{်တၢ်ရဒ််၆ၤ. 

ကယဲဒ်ပှၤအိ်ဘဉ်လၢမူ, 
၆ၤ၆1၁၆်အငးမူ. 
လၢမူမ့်လိၤိၤ1လ်ၤဂိ့ 
လာရုဒ့််ိၤ ၆ ၤလ္လၤတိ. 
ခိႈဖးရဒ်ဆၢမှုဆၢ၆. 

လၢဘအပငးဗုထ႔.. 

၃၈၁ 



ခ 

၃၈7 

င်္လာ၁းဝႆ်. ၄၄၈ 

ပအိဉ်လီၤထူ သီၤယထိ်. ဂ.ဂ.၆, ` 

ခ ဒိႈရၢ်ဒီးလါးဒီးဆဉ်ဒီးဖိး 

+. 

ကလိ(ၤပံခ်က္ဝံခ်ကဟ္ဟးဂီၤလိၤ, 
တဘ်ဉ၆လာဂၤဘဉ်တိနံ, 

ဓ့့်ယဝဲဒဉ အံၤ တဂၢ; 
ယနံၤယ3ိ,၅ှၤကိဒ်ဘဉ်ဆဉ့်ႈ 

ကမိဂ်၁မူယဲခံး. 

ဓ ယာဒခ်ယ၁:ဟးဂီၤတင့ႈ 
ိၤထူ်ၤယိင်,ဟါမင်္ဂတန္က်ႈ 

ကအိ{ိၤ၆ၤလိၤသဉ်ႈ 
ထဲ3:3းယွၤႈႈကအိဉ်အမိ:; 
ယစိၤကဗ့ဒ်,လီၤထူလိၤယိဒ်; 

- ကတဒၢ်တခိဠ်ဝဲဘဉ်. 

မၢ် ယကအိဉ်လၢလဲ{ဉ်ခိလဲဉ်ႈ 

လမူခိ8၆,လၢရဒ်ပူၤလဲ{်, 
ယဝ့ၤဆိမိ်တကျှ 



ပြ ရုဂ်ခံဉညီနၤ. ၃၀၄ 
တၢ်ဆါတ၆8ၢ်.တတဂ်ပ၁၁း; 
လိၤထူလီၤယိဒ်,တင်ဆါလရဒ်, 

ယဒိးကင့ခ်လဲဉ်. 

နှ ကဝၢ်ယွၤဇားယပဂှဲတင့့ 

မၤဗူၤယတၢ်ခဲးဘားတကၠ်ႈ 
ဒိးဟ့််ယ၁:စီဆုံ, 

ဒုး ဘဉ်ယၤလၢ တၢ်အရုဒ်, 
ခိးဒုးပတြၢၤယၤလၢအဘျုး, 

ထီတဘိလၢဝၢ်အထံး. 

ရှၢ်ဝံာ်ညိဉ်အခုံၤ. 

ယ့် ရှုူးကထဲလီၤဒိ+. ဂ. 5ီ1ကျၢ လဒ်. မျာ 
၁ လၢထံးလှဂ်ရျှးဟဲတငိ 

ဟဲ တူဂ်ံလၢပဒ်လီၤ. 
ကတဲငီၤကဒီးတဘိ့ 
ကဟဲဓံဉ်ညိဉ်ဝံၤကွိၢလီၤ., - 
၂၉ 



က င်္လာ်၁:ဝႆ်. ၄ 

~ တၢ်အကတိၢ်တထံ?်နူဉ်, 

ဒ 

မႈ၀ၢ်လာခဲဆံၤဝ့ၢ့်. 
ပှၤဝ့်မၤဲ ~-ၢအင့့ 

ကန္ဝ်ဘဂ်တပ်မုဒ်တၢ်ဝူၤ. 

ပှၤမၤခဲမ့််တ၁၃့ဒီ# 
ဟိ်အဝိ(8ၤတနဲၤထိဉ်. 
စ််န်ယၢၤယၤပၤပုၤ, 
`မၤဇ္ဇၢ်၃့၃့မႈဇ္ဖၢ်ဝါ. 

ကထဲဒႆ+. ဂ. မီၤးကွၢ်လၢ်ၤ 

ပ်မှု 
တုၤအခါဘဒင်ကတိၢဒ်တုၤ 
ဒီးႈအကညိၢအကတု, 

ကတဲလီၤဘဲဉ်ဘဲဉ်ဆူဉ်ဆူဉ်. 

တုၤအယဲဆူဉ်ဆှဉ်ဝီၤပီ, 
ပှၤခံခဲလ1ဒ်ကမူထိဂ်ႈ 



၄၁ ဓုၢဂ်စံဉ်ညီဉ်နၤ . မ 
းတုၤမ်အန္တင်တရှ5 
ကဝံဉ်ညိဉ်ဘ-8{်က္ငိၢ်ထိ. 

ပၤတဂှ်တန )  တနင်တဂဉ် 
တဝံ်ည် ညီ ဝဲဆူ ရပ်) 

ပှၤနာ်ဲ "အ မ ၁၀ ဒိ ကိး စီး - 
၀်ကၠၤဝဲလ1အဝိး 

တုၤမ့််အနှ္ဒ့်တရဒီ 

ပျန်ဝ်မးညီ 
အငု်ပံအဝးညိနင် 

၆ညှဉ်ရူးန်းထိဉ်ဏ္ဍး 

ဦးတင် 
ဒေး | 

်းန်တိဂ်8{၆8၇၆် 
ရူ်က္ခၤနဒ်ကၤတ္ခ်ချျခ္ချ. 



၃၈၆ လ်ာ်၁:ဝံ်. 

၃၀၆ ၃ုကအိဉ်ဇဲလဲဉ်. ဂ.၁. 
၁ ယွှၤအခုဉ်အဒါဒ်ဇာ, 

တုၤခုရၢ််ဒုလါဘဉ်က-;, 
တျၤခုမဲဒ်ဘံဉ်၆ ခါ ၁၇၆, 

၃ကအိဂ်ပဲလဲဉ်. 
တုၤတိဉ်ခိဉ်ကလာဒ်နူ့်3:, 
တုၤမူဒိဉကလီၤတဲာ်ပီၢ, 

တုၤမ့််အူကအိဂ် ကွံဒ်အိၤ, 

၃ုကအိဉ်ပဲလဲဉ်. 
., တုၤပ္ပၤဝံဉ်ညိဉ်က္ဆိ1ကတဲ့ 

မူ8ဉ်ဖိကအူအကွဲ?, 

ၤ ၁မူထိဉ်ကိးဂၤခဲး, 
၃ကအိဂ်ဖဲလဲဉ်. 

ယွၤအဖိအလံၤတဖပဉ်, 
ယွၤအဒုဉ်အဒါတဖ(ဂ်, 
တုၤယွၤကနိၤရုဂ်နႆၤဖး, 

၃ုကဆိဉ့် ပဲလဲဉ်. 



၅၃ ရုၢ်စံဉ်ညီနံၤ. 

၃ ယွှၤအဖိအသံၤတဖငဉ်, 
ဘ ဘတၱးပ္ပုထး, 
အိဉ်ရ်တုၤပးအက၈?;, 

၃ကအိဂ်ဖပဲလဲ{. 

၁၆၀ 
တုၤအစံးဟားဖးဒီးယ1, 
တၤဘက္စာ်လီၤဘီၤဆူရဝ်, 

ဒုံကံဘိၢ် ဖပဲလဉ်. 

၃ ဘသ အယ 

ဘါနူ1ဘါခံး ယိာ်ခံးဂ55, 

ငက် တာဝ, 

ညွ လဲဉ်, 
_၃ုကဆ?ဒဒံ)ခႆတင့, 

_ဆၢဟါမပဒ်, ဟၢမင်တန် _- 
ခ််: ညာတာ ား 

ခုက8ိး ဉ် လဲ. 



၃၀ဇု လ်ာသဝံ်. ၄83 

ဒု၈ဂ၇ ဘဉ်စံ န်း ရု 

၁ ဝ့်ယကဘငွ်တာ်စံဉ် ညိဉ်က္ကိန 
ဒန် 8ငးယ၁ႈး 

~ၢ1ယတၢ်အၢအဝူဂ်အပိဒ်: 
ယိးဲ၁့ဝ့်ဇါ. 

၂ ယတဒ်ကတၱိၤကဓိကလငီ., 

ယတ်ဆိပိ၆်တဘဉ်, 
ဘၢ်ဖံး:တၢဒ်မၤတဝ်ၢၤတတိ,. 

ယပူၤယဲ၁၃့်ဇါ. 
၃ တၢ်အဂတာ်ဒီအိဉ်လၢယလိၤ, 

ယစ့ၢ်တညိတ္ပံဒ်ယဲ, 
ယဒံဒီးထိဉ်ဘးဆူအခဆိဂ်, 

ထီဉ်ဘးကဒ့ခ်လဲဉ်.. 
ဇ ကဓၢ်ယွၤဇာ,.လၢအံၤတဘို့ 

ယစုယ၁းအဂ့ၤ. 
ယတၢ်၁ရူးကမဒ်အါဒီး, 

မၤပူၤနါလၤတကျ်. 



လရာ်. ၃၈၈ 

တၢ်လၤၢရ်. ဂ. မာ ရ 

တၢ်လာၢရဒ်အံၤပိီ်8ဲမ, 
အ တကဲ ဆးတကဲဘဉ်. 
တၢ်လၢရာ်အံၤနံး8{်မႈ, 
ဘိဉ်တပဲၤဆိးတပဲၤဘဂ်, 
ဝ္န်အျဘိ်လီၤဝ််တင္မႈ 
ဖဉ်ဆါအိဂ်ိၤဝံဒ်တင္မ, 
လၢ်အ့ဉ်တၢဒ်ငခံတခ့လ”ၤ 
ဆှးအ့််တၢ်ခံတ၃့လၢၤ. 
ယၢၤထံအမၤထံတတု+1, 
ယာၤဇစိ့အဝံၤစိတတု1, 

ယၢၤထူအမံးထူတတဲး 
ယာၤယွၤအဝံၤယွၢတဟဲ; 

စံစာဏွူအက်လုနဘဆဉြ့ 

ယွၤကလုၢတထုၤလၢဂၤဘ၁််ႈ 



၈ ၃ဂ၈ဂ -လ်ာ်၁ဧဝႆ်. 

ဆာဒံဟၱါ မင်တ 
ဆၢခံဟးဂီၤဒခံတဝ့. 

၁ တ ဟိ်၆ဒူၤကိဂ်ခ်နူၢတိႈ 
- တၢ်တဒူ်ကညိၤလဂၤသိ်, 
ကိးခ်နူၤကိး8ဒူၤကိး, 

. တစ်တခံးကညီၤသၢၤလိဉြ. 

ငြ ခိပထူးဝဲ်လီၤက္ပံဒ်ိ:, 

တၢ်ကပဒ်ပှၤအစိ (ဖိ. 
ခ်ပထူးပ1ၤသီၤကွံခ်တၢ်း 

တၢ်ကပဒ်ပၤအ ၁၆ စဉ်. 

ု ၈?ၢ်ဇ7ႈဒူ််ကညီၤတကာၢ်, 
၈၀ၢ်ဇၢ,၁းကညီၤတဘု် 
တွ်လိၤပၤထူရ်တင္က 
တွံခ်တ့်ပၤဆူရဂ်တဝူၤ. 



စစ လရာ်. 

တၢ်လရ်. ဂ. ၉ 
၁ တၢ်လရဒ်ဆံၤပိဉ်8်မႈ, 

ဆိမိဝ်လၢဒ်တင့လၢၤဘဉ်. 
တၢ်လရဒ်အံၤနး8{်မႈ, 
ခိိမးလၢခ်တင္စလာၤတပဉ်. 

၂ တၢ်လရုဒ်အံ1ကိၢ်8၆မႈ; 
့ၢ်ကိဒ်3မ့်အူဘိဂ်တၢ်. 
တၢစ်လရဒ်အံ႔ကိၢ်ဒိ ်မႈ 

ကိၢ်ဒ်ဝ္စအူဒ်ဖဉ် တါ. 

ခု တၢ်လၢရဒ်အံၤပှၤ၇့ဒိဝျှံ+, 
န်ကစၢ်ယ့ဉ် ရျှးစရံး. 
ထဲန်ပှၤမ့ဒ်ဝျံၤဲ 8း, 

နဒ်ယ္စ်ရှူးစရံးနဉ်လီၤ. 
~ ယှ်ှူးနူ့ဉ်ပၤဝ့၆တဂု?်, 

ကလိၤဘဂ် ဆူလရုဒ်ဗူၤ. 



:  ဒါရီိစွွ 

၃၉၀ 

လံ်၁းဝံဥိ. ၈3၈ 
ဟာလာ အာလာ အလ အလအီလလ အအ အဂၤလ ဂၤ ဂၤကာ 

ယ့်ှူး န်ပၢဒ်တနဒ်, 

ကလၢ ၁" ကူ ရဝ်. 

တန်. 9. စၤက္ခၢ်လၢ်. | 

ဗ့်တနင်ယ့ဉ် မှူး, 
တူၢဘ{စ်တၢဒ်၁:အုး. 
တနုဒ်ယှဉ် ရှူးဒီး, 
တူၢ်ဘဉ်ရဒ်တဒ်တိ. 

တၢ်ဗီ်လၢရဒ်ဒီး, 
ပိ်ကိ၆{5မးလိၤ. 
ပဝ့်တူဂ်ဘဉ် ဒီး, 
ဝံၤတဒ္သဘဉ်လိီ+. 

ပိ်ဆါကိၢ်မ့််လဲး, 
ကိၢ်အူမၤတပှဲၤ. 
ကိၢ်တူ ကားစ 

မၤတပဲဲၤဘဒ်လိၤ, 



စ ကယဲ်တာ်ဂိဉ်နး, ဂ 

မ၉ဒ 

လရ်. 

ထဖ်နၢအန် ရင်. 
ကယဲၢဒ်တၢဒ်ကီ5ဉ်ႈ့ 
ကီန္ဇ်ရ်တအိဂ်. 

ဝ့််တန္ဦ်ယ္ဂၤ ဖိ; 
တူၢ်ဘဉ်လိၤ8ၤ81. 

တၢ်ပှိ{်နးခ်န်, 
သိမ် ထံတကဂ်. 

တၢ်ဖီ်ကီဒိအံၤ, 

ဆိမိဝ်ကွၢ်ထံထံ. 
တူဂ်ဝ့်တပဲဲၤီး. 
နဒ်က္ခၤယွ္ဂၤဖိဝိၤ. 

ရပ်. 
ကငလ်လ့် ရှူးန်, 
ပှၤဗူ်တ၁နူၤ. 

၃၉ဇ 

ဝိ က္ပၢ်လၢ်, 



လႆ်၁:ဝံဉ်. 

့့်ပၤအန္ဦ်, 
ရဒ်8၆်ဟဲကိးက့ၤ. 

တုၤ့ၢအနြ့ခ တု, 
လီၤဖှ်ဒီးလ့ဉ် ငျး. 

ရဒ်ဆါတိဒ်ဝ့်လဲး, 
တူၢ်ဲအဓဲဒ်ကဲ. 
့်ိဂ်အိၤကိၢဒ်တိ့ 
ကိးပဒူပဒိ 

အလိၤက္စ် အိ{်လဲးႈ 
အခဲဒ်ဒုပ္ခၤကဲ ၤ. 

့်အူကိၢ်8် ဒိး 

၃န််ယ္နဉ်ရှူးသိၤ. 

နိ် ထိဉ်ဲ3း, 
ရဒ်တပျဲးလၢၤ~ီၤ. 

ဖၤ၁:းခ်န်ီး, 
ခဲဆံၤသိမိ်ဇိ. 



၄၆3 

၃၉ ရူ8ဉ. ဂ့ 

၁ ပှ1လာ?အနင်က္ခ့ၤတဖဂ်, 
ထုၤအခံတၢ်ရဝ်ိန္က ဘင်. 
ပၤလၢအစူဒ်က္ခၤန်က့ၤ 

တုၤဒံန့်တၢ်ရဒ်တဒ့်1. 

တၢ်တီတာ်ခဲပျဲး8:ဘိ, 
တုၤကူၤလၢမူခိဉ့််ိ. 

တၢ်ကိတာ်ခဲနူဉ်ပျဲးမႈ, 
တုၤက္ခၤလ၈မူခိဉဝ့ၢ်၁:. 

= ပျဲးတၢ်ဘင်ကိၢ်တၢဒ်ဘဂ်ယၢၤ, 

တၢ်ရုဒ်တၢ်ဝ့ၤန့် အိ ၁၇၆. 
တုၤပဏိဉ်ဘးယွ္ဂၤခ၆်ထံး, 

ပျဲးဝဲဒီးတၢ်ပီ် တၢ်ဒံ. 

တုၤပထိဉ်ဘးယ္ဂၤဘိဂ်ီး, 
ဖျဲးဝဲဒီးတၢ်ဒံတဒ်ဖိ်. 



၃၉၃ 

င 

လံ်၁းဝႆဉ်. 

တုၤပထိဉ်ဘးမူခိ{်3:, 
ပျဲ:တၢ်ပိ် ကိစမ်ၤခဲးလီၤ. 

ရှု. ဂု.၄+ 

ပၤတၢဒ်ဘှီးအ၁းအငိါၢ်. 
အိဉ်ဒီးတၢ်ဘိ{်ဘှံးအင်္လၢ် 

လၢမူမိဉ်8{်. 

ပၤတၢ်တိၤအ၁ၤးအငိၢ်ႈ 
ဘိဉ်ဒီးတပ်အိဉ် ဝါအင်္လၢ်) 

လၢမူမိဉ်8ဉ်. 

ပၤကအုတဇဉ်အင်ၢ်ႈ 
အဉ ဒိနတၢ်အခု{်အသ်္လ်ံ 

လၢမူမိ်85်. 

ပၤကဓ္ပါတဖဉ်အိၢ်, 
အိဉ်ဒိးတစ်အရခ်အင်္လၢ်ႈ 

လၢမ္ရိ်ိ်. 



၄၆ အကာ ရျ 

အိ မီးတၢ်ဒူ၆ညီအသ်္လၢ်) 
လၢ မူမ 

ဝှ4၁းထုးတဂဉ်အဝိး 
အိန် ဇိနတၢ် ၁ဧပ်ံအလ်္လၢ့် 

လၢ မူိ8်8်. 

တၢ်မုဒ်လၢခူခဉ်. ဂု. ပးလ, 

ကခၢ်ယ့ဉ် မျှးအကူဒ်ဇိႈ, 
လၢတၢ်ခဲးဘးကပျဲးလိၤ. 
ကစၢ်ယ့ဉ်မျှးအကူဒ်အံၤ 
လၢတၢ်ခံဘးကပှဲး ငီး. 

လၢတၢ်ခဲးဘးဝ္စ်ပဲးဒီး, 
တုၤက့ၤလၢမူ၆ဉ် ဝဂ်. 
လၢတၢ်ခဲးဘပဒ်ပျဲး ကၤ, 

ထူၤကၤလၢမှုမိဉ်ဝၢ်စူ. 



၃၉၉၇” လဝီ ၄၈ 

၃ ကတုၤက္ခၤလ~မူမိဉ်ဒီး, 
ိ််န့်ဲလၢအ၁းလီၤ. 
ကတုးကူၤလ~မူခိဉ်ထး, 
ိဂ်နူ််က္ခၤဝဲလ1အ၁. 

၄ မိကတုၤလၢမူခိ၆ ထး 
ရူၢက္ခၤနင်က့ကဝၢ်ယ္ငၤ. 
ခ်ကတု. ဆူမူိ{ဉ်ီး, 

ရူၢဒ်က္ခၤနဒ်ကူၤစၢယ္ငၤလိၤ. 

၇၉၅ ရၢကၤထွိုဉ် ညြ ရာ့ 

၁ ယခအိငဉ်ယ်ိ်ယႆံဒသလၢတိဠ်မိ{်အံ1, 
ယအိဉ်တရ်ယဲဘဂ်ႈ 

အဂု်ခ်လဲဉ်ဃဿငင်္ၢ်ယဂ, 
့်လ1ၢတၢ်အၢအကျါ. 

တၢ်အ1တဒ်ဒီတဒ်လ့ပစီ, 
မၤနု1ၤယၤအါဘိျိလံ, 



ရူခ. ၃၉၆ 

ဒိးမ္စတဝ့ဂ်ယ္စ် ရှ;ူးအဘျုး, 
ယတးဂီၤယႆဒ်တ္ခဂ်လံ. 

၂ ပဘိဌ်ယိဒ်ယိဒ်လာတိဠ်9ိဉ်အံ 1, 

၃၉၆ 

ဖိ် ဓာရဒ်ယဲဘဉ်ြ့ 
ယ္နဉ်မျှႈးကတိၤယဘိဉ် အင္လ?်, 

လၢယ္ငၤအဟံဉ်လၢထး. 
မ်ခ်န်ဒးပပဆၢက္ခၤထီ် 

အိဉ်ိႈယ္နဉ် ရှူးအဝိး, 
အင် ဥအဉျးထာငးချခင့် | 

မွန သၤထူလီၤယိဒ်. 

ဗလိၢလၢထး. 6,.6.၆.၆,.၈.ဂၢႈ် ဏ္ဍာ 

ဃ့်နျှးကတိၤပ၁၁1; 

လၢပၢ််အတံဂ်လၢထး, 
ခဲအံၤကဘူးတ့်ကၢ, 
တြဲထူဘူးထိဉ်ကပျံါ. 

၃၀ 



၃၉ 

၃၉ဂျ 
၁ 

လ်္လ်ားဝိ်. 

ယဆဒ+တ့ၤထိဂ် န္ခ ခဲအံ1, 

ဒိန် ထိဘိဇ္စာ၀ၢ်ဂီၤထံး. 

ဖဲန္ဂ််တၢ်ရုဒ်တဒ်ပိ8, 
တၢ်ဆဲဉ် တၢ်ကွံခဲလၢဒ်, 
တၢ်ခုးတင်ယၤတအိဂ်, 
ဘိိာထဲတပ်ဝံးပတြ~ၤ. 

လၢယ္ငၤမဲခ်ညါပတိၤလီၤ၁၁ါး 
လီၤထူသီၤယိဒ်တတ္တီးပ၁း. 

ဟဲငဝိ်ဆူထး. ဂ. 

ဒုၢဝဲ1ဧာ,လာဂတိဉ်မိ အံၤ 

ပခု ဗဒါ,ပဘ{ခုးး, 
ဘင် ဆဉ်ပပျံ1အသိဂ်တအ်ဉ်ႈ 
ကဓၢ်၁ဧစဘိကဲလၢပ၆ိဠ်. 
့ၤလၢပပဒ်ပ၁:ခုမႈ, 
ပတိဉ်ဖဲအံၤတယိဒ်ယိဒ်တဉြႈ 

၄၆6 



င္ကဂု 

ဂ 

ရူ. ဂ 
ကိးမႈပ၀ၢ််ကတိးထိ{်ပၤ, 
ဖ်ခါးဘိဇာန် ထဲသိ ဆူ ထး. 

ခဲအံၤပဲဘင််တၢ်လ့ပစီး 
ဒိ္စသီ႔1ကမဉ် ကိးဘိုတိးဘိ, 
ပဓဲ်ထံသီၤပထ္ပါတွံဒ်ံ1, 

5 ၁ရူးကမင်တ်ခး. 
ဘင်ဆဉ်ကဝၢ်လုဉ် ရှူးတဂၤ, 
ကမႈစီဆံပဒူ၆်၀၁:, 

တုၤနူ1တဝုကတိးထိဂ်ပၤ; 
ဖိဉ တိဉ်ဆူထး. 

က်ါ််ဘှံး. ဂ ငာ 

ကနဆ ြာငးယ္ဝ၁းတွံန, 
ဆံးယႆံဒ်ဃသပၢ်ကတိးကူၤယၢ1,; 

ဒူးပ်ီၤက္ခၤယရကဇဲၤ; 
ရးအိဉ်ဘြံးယၤန် မးယီ်လ့ 



မ 

၂ 

~) 

၉၉ 

လံ်၁:ဝိ်. ၄၆၈ 

တိ{်ိ်တၢ်ရုဒ်တကျာၤယ၁:, 
လ်ၢကျာၤင််ရ်ယဗုတဘာ်, 

တိာ်၆လီၤ၀င်လၢပှ််လၢဒ်ကျါ; 
တဗ့ဒ်ယအိဉ်အသိၢ်လၢၤတဉ်. 

ယဗုဘိဉ်ဘြီးလၢလ္ခဉ် မှူးနဉ်, 
အတာ်ဝံးယၤဟးလၢၤတဝ့ၢ; 
ဟံးနဉ်ယိးဘိဒးဝိဒ်ယခံ, 
ဆူတၢ်အရုဒ်လၢပၢ်ဂီၤထံး. 

လၢတာ်ခဲးဘားလၢတာ်ခံးကျါ; 
ပယဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်ဘှီးယ၁:, 
ယဆၢတးဖျဲးကွံခ်တိ်ခိ ၆ အံၤ 
ဒႈ3းဆလၢယွၤဂီၤထံး. 

က်ၢ်မု်. 6,၄.၆.ဂ.ဂု.ဂု.၄. နာ့ 

ကီၢ်လ1ၢ အရဒ်အပၢ င 

ဘိ၆ဲလ1ထႈ, 



၄၆၉ မှိ. 

ပဲပၤစိဆှံ ခထ 
ကပြု`8ဉ်မႈ, 

၁:ဝံ််၁၈ိးရခ်မ 

ယ် မှူးဆုဉ်ကၤမိဂက့ၤပၤ, 
ဝံးထိဉ်ပတ္ပာၤတိးဂၢ, 

လီၤထူလီၤယိဒ်. 

ထံရုဒ်တီၢ်ပၢၤဖဲန ဂ်) 

တဲစု, 
ူဒဖြတဉ်ရႈ လဲ့ 

ဘိဂ်တ္စ်တင့ၤ, 
ဖဲန္ရ်ပအိင့်ရှဒ်ရဒ်, 
တုၢပပူၤဒူ ထုး ၁းအု:, 
ဘိာ်ဒီးက၈ၢ်ယ့ဉ် ရှူး, 

လီၤထူလိၤယိဒ်. 

ဒု အိဉ်ယၢဘီၢန်လဲန့ 
၁းခုကိးဂ,, 

၃၉၉ 



လႆ်၁:ဝႆဉ်. ၄၇၀ 

ပၢ်ယ္ဗွၤအံးကွဒ့်ၤဝ့ 

ဆဲဉ်၀ိ၆ဂ်၁:, 
ပဒ်ဆူ{ဉ်ခု၁ဒးဘဏာ့် 

မိ်ဥညျုးဒုဏ္ထူရ့် 
ဒီးဘိရၢ််ယ္ငၤကတ်ႈ 

လီၤထူလိၤယိဒ်. 

ဘိဉ်ဘှံးအလိၢ်. ဂ. ၆. မာ့ 

ဘိဝ်ဘှႆံးအလိၢ်.လၢ၁:းအင်္ဂါ်, 

ဝ့်ုပထံ်နူ်ဇါး 

လၢတိဉ်ခ85်.လာဗီဉ်လဲဉ်ယိဒ် 

ပ၀၃ုတတၱံကြိမာြ. 

တၢ်ရှာ်တၢဒ်ပၢ1,ပဆဒန်လၢဒ်) 
ဘင် ဆဉ်ပလူၤ+တတု1; 

၁မူဝ့်ယံဒ် ၁မူဘဝံၢ, 
ိခ်ံငင်ံဘအကဏျု်ုး 



ငဂဒ ရူ. ၃ 
အအ ဂလ.အလ.~".%အလဟာ 

ပ၁:းမှၢ််လၢဒ်,လၢတိ် မိ ဝျ, ခ 
၁မူအင်္လာ်ဘိဂ် ခံ#, 

တဘငဉ်စးဘဉ်;ဒီးခံၤ1ဒီးလါ, 
လီးထျလိနယိနိတ္ဝံ႔. 

ဒႈတၢ်ဒံအိဂ်ႈဖိ်နး8၆8်, 
ဆံးအါပ၀တဲတကဲႈ 

လီၤ်ၤလီၤဉ်,မီးယိဉ် ခီးခုံး 
၀၆းကကဲခ်လဲ ဉ်. 

ကစၢ်ယ္ဌၤဇ.တ်နးကတၢ် 
တၢ်ဒခံခံရှတရ၅, 

ခ်ိပကပျဲးခု:နဲ်ပတျျုံ, 
ဆၢပှၤဆူတၢ်အခုဒ်. 

အိဂြငီးအလိဂ်,ပဗုကဒီး, 
အသိၢ်တအိဂ်လၢၤတဉ် 

လၢ၈ၢ်အပူၤပထံဉ်တ်မူ, 
မိစ ်ျာၤခ်ဏ္ဌျၤၤ၁း. 



၄၀၁ 

၄၀၁ 

လႆ5၁:ဝႆ်. း ၄၇႕ 

လိၢ့်ၤ. ဂူ. `”. 

၁ လၢ တိဉ်၆အံၤတၢ်လုဒ်တဒ်ပ္မၤ, 

၂ 

ခု 

င 

` ပပ်ဖိဉ်ထိဉ်တင္မၤဘဉ်း 
တၢ်ကင်ၱ္ဆ်ဆွဉ်,တၢ်ဘျဉ်ဟု်နူ့ၢ် 

အိ်ကျာဒီး#ပၤတင္စဘဉ်. 
ဟဉ်ခိ်တန်ရဒ်ထိၤဂဝ်ရၤလဲဦး, 

လ်ီၤဂင်လၢဘ္ဒဉ်ိၤလၢဂီၤ၆, 
ရၢ်ထိဉ်ဆါဆဲးဘ္ဒဉ်လီၤမႈဝဲ, 

လီၤတဲဒ်အိဉ် ထဲအသ်ဒ်လိၤ. 
ကယဲၢဒ်ပတၢဒ်တမံၤလၢ်လၢ်, 

တၱံးဘ်အအဒျးအဉြး 
တၢ်မံတင်လၤပဆဲဉ် ဘင် ဆဉ်, 

အိဉ်ယံ်ပက္စၢတဘူမိဘဉ်. 
ပဗ််န္က်ဒီးလၢ1တိဂ်မိ အံၤ 

ပဗုတၢဒ်ရဒ်တထံ{ဉဘဉ်ႈ 
ပက္ကၢ်ထိဉ်ဆူလု{ဉ် မှူးစၤထံႆး, 

ဒိးထံဉ် တၢ်ရှာ်နီၢ@ၢ်မႈ. 



၉ ဖန္ဂ်ယ္စဉ်ရှူးကတိၤပဝ်ၢ်, - 
ရူ. ငှ၀၂ 

လာပ်အတိဠ်အပူ1န် 

ကိး ကတဲ8ခ်ထိဉ်ပၤ3း, 

ခုးပဲ႔ထိ၆တၢ်အရ်နူ. 

၀အိဉ်၁ယုဒ်;ဒ်ပၤတဝ်ၤ1; 
၀ထံဉ်၁က္ထၤပင်္လ်ဒီး, 

ဒိနဘ််ပ၁းက္ခၤထိဉ်ခဲအံ1, 
5ီးာါလီၤထူသီၤယိခ်လီၤ. 

လိၢ်ကျ1ၤလၢခူိ်. ၈.6. လာ့ 

ထ္ဆို်ဒတၢရတဝိခ်တဗီဉ်, 
ာာိစတဒ်ပိဋ်တဒ်န 

ပနံၤတဓိဒ်ပတိဉ် တင်ၢ့် 
ဒးခုး၁းဆုယဒ်ဒီလဒ်မီ့ 

လိၢ်ရုဒ်ထဲမူမိ်ထး. 

တၢ်လၤကဗီၤလာတိဉ်မ8ိ၆် အံ, 
၀ဝ့်လူ1အီၤဘင်ဆာဉ်, 



လၱာ်၁းဝိ. ၄၄ 
၆ရမာလာရဂၢရဲာလအရ လလလ လာလာလာ လလလ. လက 

အဗ ၃ 

ကမၤ~အ၁းခ်တၢ်ကဒ်ႈ 

ပလူၤ1ဘချုးကဟါမဂ်တ္ပံဒ်; 
လ်ၢ်ကျာၤထဲမူခိ၆်ထး. 

တၢ်ဆဲ် တၢ်ကွံ,တၢ်မုဂ်သဒ်ဒီး, 
လီၤ ၀ဒ်လၢပိဿလိၤည္ပံး, 

ပတၢ်ကူဉ်ထိဉ်ပတၢဒ်ဖးသိ1, 
ိၤဂဒ်လၢထံဓံဉ်ပီပုလိၤ. 

်ၢကျၢၤထဲမူမိဂ်ထး. 

ဘဉ့်ဆင္က်ကံညီအယ္အူ ညး 
ပ့ၢ်လူ15အိၤဆူဉ်ဆူဉ်း 

တလ်ဒ8ိ:း၀ဝဲ,ကမၤရုဒ်ပုၤ, 

မၢအါထီဉ်က္ခၤတဒ်ဝ့ၤတၢ်ဝါ; 

ုးက္ခထိ{့်ပ္ပၤဆူမူ. 
လၢထး8, ဂု. ~ခွးက္ပၢဲလၢ်, 

တၢ်လၢမူဒိ်လၢထးန်ႈ 

တၢ်ပိ်တၢ်နးအိဉ်တင့ 



ဓူ. ပု 

တၢ်လာထးဒီလၢမူခိ{်ႈ 
တၢ်ဘဉ်မိဉ်ဘဉ် မႈတဘိဉ်. 

ငါ ထားထား 
လီၤဝ့ီၤဖတဒိဉ်မႈ. 
လၢမူမိဝချှ၂ဒိတ္စ်ညါႈ 
တၢ်ဒံတင်ခါတအိဉ်ဘဉ်. 

တံၢ်လံထးခိမူမိ် 3, 
တပ်မဲဒ်ထံမဲဒ်နိတလိ+1. 
တာဏာ ဉိလာထးမီး 
ခန္ဒာ ်ကိဒ်ဘဂိဂိၤ 

သၢရ်မိမွ်စျုာန္က် ခု 
တပူၤ1လၢ်လၢ် ထဲတၢ်ရုဒ်. 

လာမူဗိိ၁တုၤးး, ခြီ 

အိဉ်ထဲ စာသားအ 

လၢထႈ စပ္က် 

ဘိဉ်ထဲစိဆံလၤကပိၤ. 



ဗ 

ဂ့ 

လံ်၁:ဝိ်. 

လၢ~မူခိပ်လၢထးခိန္ဦ့ 

ဒူ်ထူး၁းထူးအိဉ်တ၃့ 

လ်ာ 
အိဉ်ထဲတဒ်ဒူဉ် ပ်ံ၁းညီ. 
တုၤမ့်ပတ{ဘးဆူမူ, 
ပျဲ့တၢ်ကိးမံၤားအိင့်မူ. 
ဗ်န္ရ်ခဲလာခ်ကိးဂၢ1, 
ခိကထုၤမူဒံဉ်ခွဲဉ် ၁:. 
ခ်ပခံဂိ ခဲ ၁၃ 

ဥဘါတညး လၢ ယွၢန့ဉ်. 

- ပတိဉ်အလ၆. ဂု. 

ပဒဲဒ် အံၤမ့်ပၤတဗ်ၤ, 

ပစုပင််လၢယ္ငၤဂီၤ ထံး, 
ဗၱာတု'ပဲ၁းတၱဖ္ဒဒီး 

ဘင်ဆဉ်တိးတၢပဒူဉ်ပခဲ, 
ဘူးထိဂ်ပငိၢ် တနံ (အလဲ1; 

စီးဘူးပ ၁းစီးု. 

၄ဂု၆ 



၄ဂုဂ ပုဂဲတၢ်. ငှ၀၅.၄၀၆ 

၂ မူခိ်ပဲတြီကဝြုၢ််ကပြီ1, 

၁၅ 

ကတိးမႈက~အိးထိဂ်လၢဝဂိၢ် 
ပနူ?်မံဒူ၆မံ၁:. 

ဒးႈတူၢထူပဟီးတဘ်, 
မွီဒ္ဇဥ္စာဥ8ဥာၢ် အျုနာ်ဖှူ့ 

လီၤထူလီၤ ယိဒ်ရဒ်မႈ. 

ပု တၢ်. ဂု. ၂7. 

၁ ~ကဝၱဇ္ဝျဂ်အၤပၢီး 
ဆိ်ု့း်ပၤတက္ခၢ်လီၤ႔. 
ကစ၈ၢ်ဇၢပျဲးက့ၤပၤ ဂ့ 

ဆိဠ၆်ဝါစခ်ပၤတကဒ်လိၤ. 

ပူါတၢ်. ဂ. _/. 

ယ့် ရှူးအဘျုးဃွၤတၢ်ဆဲ်, 
၁:ရုဂ်စီဆုံ ရူလ်ဒ်ဲ, 
မ်အဘိင့် ဒီးပၤပဝဲ. 



ငှ္ဝဂု.၄၀၈.၃၄၀၉ လႆ်ားဝိိ်. _ န္ဒဂုဂၢ | 

၄၀၅ တၢ်. ၅. မျး 

၁ ၈ၢ်ဇၢဟ့်ဘူဒတုဉ်တိၢဒ်ဒီ 
ဂျါါကူၤစခ်ပၤတကဒ်သီၤ, 
က၁ၢ်ဇၢဟ့ဉ်ပြၤဘူဉ်တိၢ်, 
ဒီးဂျါက္ခၤပၤတကူ်လိၤ. 

၄၀၁ ပုါတၢ်. ~. 1. 

၁ ဘျးတဲသိၤလၢမူမိင်ထ, 
ဘဉ်က့ပၤခံးယိဒ်ခံးအါ. 
ဘျုးဟဲသီၤလၢမူခိဉ်န္ရ်ႈ 
ဘဉ်က့ၤပ့ၤခံးယႆဒ်ခံးဝူၤ. 

၄၀၉ ရး ဂု. ` 

၁ ကစၢ်ယ့် ရှူးအဘျုးအဖိဂ့် 
ဒးႈပၢါကစၢ်အဘာ်ဆဲဠ် 8, 

ဒး ၁:စိဆီအရ္ခသ်ာ်နူ်ႈ 
ဉ် လၢပ၀၀ိ(သိၤ မိ တကူ. 



ဝျါတၢ်. ၄၁၀ 
မာလာလာ မာလ... လာလာ 

ဘ်ါယ္ဂၤဝႆၤ. " ဂု. ကွၢ် ဒျ 

၁ ၀ဘါတပ်ဝံၤပက္ခၤလီၤ1; 

ဘိ ထိဉ်ယွၤတထံဉ်ဒိ. 
ဘိန် ၁ကတ၀ၤဖိၤ, 
ဘါထိဉ်ပၢၤထိဉ်ယွၢထိဘိ. 

ပမ့်လဲၤမၤအိဉ်အိဖိး, 
ထွၢနှလဒ်လၢဖ၁းလိၤ. 
ပစး ဖှ, 
ဆိကမိဉ်ယွၤတထံဂ်၆. 

ပမ့်ဆၢထာဉ်ဆွဉ်နီၤနူ် 
စက်ယ, 
ကယဲဂ်တပူၤလၢ်လၢ်၆8း, 

မ်ယ္ငၤကွၢ်ပၤတထံဉ်မီ. 

ဒမီ မာအ 





တၢ်ခုနဲဉ်ထါအခ်ိ်ထံး. 

ကမၢ်ထူကခဒ်ယ္ကၤ၆း ဒီ ဒက် နမမ - (၁ 

ကစၢ်ထူကဓ်ယ္ငၤ61 

ကဓ၈ၢ်ထူယဲလီၤယဲလိၤ ၄ ခြပီး ဂါ ချး ဖိုး 

ဂဏါူအတူ၆အဆစ + (၂) ၆၉ ၆ ၉ မိမိ 

ကဓၢ်ထူအဘင်အဲဉ်ၢ စူ 

စထမ်ံ၁ပ့ၤယခံ၆8ၢတၢ် ၂၂၀ 
အမၢ်ထူနတါခု၆" ''၇ ၈. , ၆၃၆၄၄၆ ၁၁၂ 
ာစၢ်ထူဇၢန၁'ဓမူၤ .. ၃၀ 
ကဗါထူဇာပဏခ4+ 4. : , ဒ ၃: ၀ ၁ ိဗြိန္ကြိ 
ကါ ထူဇၢပဘါ နစ ၈. ၉... ၉၉၉၄ ဒ. ၁၁၂၅ 
ကဓၢ်လုဉ်ရမှူးစရိးတဂၤ .. ၅၀ 
ကံစီယ့ရှူးဗရ်းအံန ” ' , (၆၆၆ ၉၅ ၆ ၆၅ 

ကဓၢ်ယှဉ်ရှူးခံးပဲ၁ဉ် ကမ န္က ဦးမ ကစ် တြန 

ကဓၢ်ယှ် ရှူးတချးးအဝိ . . . , . . .. . , . . ၃ ၅ 

ကၱဗၢယဉ်ရှူးစာဂစ' .','' . ၉ ၅ ၅၆ ၅၆၉ ၉ မ္လ 
ကခၢ်ယှဉ်မှူးတူ်အ၁း ..ဂု၀ 

၃၁ 



၄ဂ၂ တၢ်ဒုးနဲ့ဉ်ထါအခိဉ်ထႆ#. 
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ရိေလိ၆််ငံၤး - . ခ် အ မအေညံစီရး 
ထှဉ်ရှူးလဲၤဆူတၤ ၁ဉ်အလိၢ် , ., . ,... . . . ၅၂ 
ယူှ်ရှူး၁မူဘဒႆလၢၤ+ဘဂိ . . . , +... , . +. . ၆၉ 
ထခၤးယဲစၢ,မႆံလၢ1ၤတင့ၤ . . ) .ဂရ 
ထှ်ရှူးဒံလံထဉ်ဆဉ်အ၁: . . . ... , , . . . . ၆၀ 
ယှ်ရှူးထဲလိၤပဲလၢထး , , . . ..၄ဂ 
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့တၢ်ဒုးနဲဉ်လါအဓိဉ်ထႆး. ၄၃၇ 

ထယ် ရှူးဟဲလီၤဲလၢထံး ၅၅၆ ၇၆ ၄၇၅ပနဒ၆ ၂၈၅၆ ခင်ဝ 

စိုရွ#မဲသိဲလၢဗိ. [၅၅၃၄ 
မ ခၤထပးသ်သဗ၀1 ၃ < ၃၃၄၆ န်ြ င ရျ 

ယှဉ်ရှူးအပဲဲဂ်ခို1ါဇၢ . ၀၆ 
၄ ကျး စာ ၇7၇ ဂက? 

ယဂ်စှူးအဘျးယွးတၢ်အဲဒွ . ဒဒ ဒဒ. ၄၀၆ 
ယူဉ်ရှူအလုပ်တ်ဉ်ဝဲအံၤ . ၄ .၄ခံခဲမျိရ္လိရ 
နိန် + ၂ ၂ ပ ဆူ ရဂ 
ယ္ကှဉ့်ရှုးအိိင်လၢရှူဝ်န္ဂ၅ : , ၄၈, ၁၆4၅၃၈ 
ယ့်မှူးဒယခူဉ်ယ၁း ကာမာ က ဗာ အီ 

ယှ ရှူးဇၤတဲ့နူ်ထ၁:ဒိး , . , , . , ၅၈၅၃၆ 
ယဲမ္ခၢ်ခပ်း အမှဒီလီၤ ကြာ တက ဂက ၃၁၂ 
ယှၤကလၢၤ ရျ မ်ာ ကခင ၂၀၈၁ 

ယ္ဌၤကဟုဒိ် ̀ တညိၢ်အါ ဒဒ င ရွင ရဒ 
ယ္ဂ စံဉ်ညု်တၢ်ဟတလိၤဝဲ , , . , . , ၁၀၆ 

ယ္ကစတ်ကူဉ်၃တၢ၆ိး ) . , ၅. ပေက . ၁၅ 
မုဒ္ဗနတင်၁းကသိၤ၆ိ်မႈ ဉာ 
ယ္ဂၤတံ့စီဆွံမိ?ဗီးပဂ် . . . . . . . ၁၉၉ 
ဉ် ညိဉ်သၢပါ ဉာ ဒာ 
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`၁းမုဂ်စိဆွဲခူဒိဉ်ထး . . ၉၅ ၅ ဗ ၉၉ ၈ အ ! 
ခနယဲဇၢခုဘျအထိဉ် .. ၂. ၃ ၈၃၄၆၃9 
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~ ၃၁ခဉ်သပဒီထတ်ဠ . < ၁ ၆၈၃၃, ဂ် 
ခှ ၁8ဥ်း . ... +... ဒ.၃၈၀ ရရဲ 

{ အတဒ်ဒ္ဒ်မဘၤ <%>.ပလ်ဝ မရမ ရာက 

ဒှုဉ်ဘ၆်၁4ဝတၢ်ဒိဝ်ယ္ဂၤ@1 . ,.. +. ၁၄၉ 
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ခ္စ်ိ၁:3ခဂ်အိဉ်8ဧ . . . . + ဒ ၃၄၈၄ ၂ ၅၆ 
ထဲဒီ+ခဲလၢ်ထဲ၁းဝိဉ်တီဉ် ဖဲ့ ၁၀၄ 

ထဲဒီ&ဘၱါထုကဖဉ်တကူဒ် +; ဒဒ ၅ ၁၃၅ 
အမွ :ဓဒ်ယ္ဂၤ . . ဇ င 1၉၁ 

ဆးက နး < ချန့် ၈ ၁ 

တၱဉ55တၢ်ဓခုင်တံပိတ5ဉ် ကာ ရိဗ္ဗ်ာဏာိမျ ၄ င္ဝ ၂ 

ဟယိ်ညဥ၉လဉ်ခါ ၁ငံး - + ၄ ဖေ ဝ 

ယဉ် လၢပျၢၤမဘၤတ့ . . . . . + + .- + . , ခငစ 

ု၆တဖ(ဇၢ င ခာ 
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ဇိ်ဥ၆အံၤလၢဒိ ဥ ၁၀၀၈ 

အကလုဒအကထါ . . ၂၆၉ 
အံခါမွဒ်တုၤယ် လ ၄၉၆ ၈ ခိန် .မ;' င္လ 
ည၆၆ဠကမိၤ၆၆ကတဘၤဒ်ပဒ် ထွး +... ... ၂၇၃၂ 

}ောါစ္ခပ်မ မု ရယ ၈ 
- % ဖုး ၁၄၅ 

အပဲဲဒဖိတဖဲ . . ရှန် ၂၀၉ 
အိဉ်9ကလံဒ်ပတ်ဉ် စာ 5 ၈ ၈ ၁၃ ၂ ၃၃၃ 

အိရ၆လေၤရွၤအခဲဒ်ညှါ ၄. ဒီး ဖ9ါ၆ရု 

တ်း ဘှံးအနံၤ လၢဟိ်မိဉ် ဒနာ ဒ ၈. ၁၄၃ 

တိဉ်ဘဲးအသိနံသ+၁းအင်ါ် 7 ငှ္ဝ၀ 

အိ၆လၢစုဒ်ဆါတင်ကမိၤ . . `... + ၁၆၀ 
အိလၢမူ၆ဉ၈ကဓဒ်ယ္ကန& `... +... . ဒ ဒါ၂၀ 
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မၤလိ််တၢ် .. 
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